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o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   
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Č. j.: SURR/7130/157473/21-Vá Liberec, dne 16.9.2021 

CJ MML 192466/21 

Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová 

tel. : 485 243 615  

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

odbor správy veřejného majetku 

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

které zastupuje Jan  Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

(dále jen "žadatel") dne 27.7.2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby: 

Chodník ulice Dobiášova (u Penny marketu) 

 

na pozemcích parc. č. 1583/46, 1583/57, 1583/60, 1583/61, 1583/62, 1583/71, 1583/107, 1583/193, 

1583/209, 1586/70, 1586/71, 1586/403, 1586/404, 1586/423, 1586/424 v katastrálním území Rochlice u 

Liberce. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. 

 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Chodník (místní komunikace IV. třídy) 

- Chodník je odvodněn pomocí uličních vpustí UV1-UV2, které byly propojeny do šachet z PVC DN 

150 délky 12,00 m a dále do vsakovací nádrže ze štěrkodrti ŠD s betonovým konusem a poklopem 

D250. 

- Stávající vrstvy zpevněného povrchu byly odstraněny, byl proveden odkop na pláň, provedena 

úprava pláně, následně položena vrstva štěrkodrti ŠD frakce 0/32 tl. 100 mm o ploše 440 m2, 

chodník v místě, kde je provedena plná konstrukce byla položena betonová dlažba 60/100/200 tl. 60 

mm, na lože 40+100 mm a štěrkodrť ŠDA tl. 100 mm, chodník v místě původního betonu byl 

proveden s povrchem betonová dlažba 60/100/200 tl. 60 mm na kladecí vrstvu 40 a 60 mm. 

- Chodník je ohraničen z části obrubníky silničními (54 m) a z části zahradními (390 m), okolní terén 

za obrubami byl upraven, a částečně oset travním semenem a částečně opatřen mulčem                         

s výsadbou keřů. 

 

 

 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
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podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a 

současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

 

14. října 2021 (čtvrtek) v 9,30 hodin, 

 

se schůzkou pozvaných : Liberec VI - Rochlice, křižovatka ulic Dobiášova x Žitná , u domu č.p. 854-855.  

 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do 

podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 

17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě). 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1583/20, 1583/21, 1583/22, 1586/402, parc. č. 1583/78, 1583/79, 1583/80, 1583/205, 1586/4, 

1586/416, 1583/18, 1583/17 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice č.p. 856, č.p. 857, č.p. 858, č.p. 973, č.p. 855 a č.p. 854 

 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 

které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 

opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 

stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 

nebo opatření. 

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 

50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

  

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 
počet listů:     4       počet příloh:    0   počet listů příloh:      0 
 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Jan  Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

 

Dotčené orgány státní správy 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 01  Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 
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účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1583/20, 1583/21, 1583/22, 1586/402, parc. č. 1583/78, 1583/79, 1583/80, 1583/205, 1586/4, 

1586/416, 1583/18, 1583/17 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice č.p. 856, č.p. 857, č.p. 858, č.p. 973, č.p. 855 a č.p. 854 
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