


 













Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Předmětné pozemky, 
resp. jejich části, dotčené umístění vlastních objektů bytových domů (resp. viladomů – dům C), se 
dle územního plánu města Liberec nacházejí v plochách bydlení městského (bytové domy) a bydlení 
čistého (viladomy). Účelové komunikace a objekty (zařízení) technické infrastruktury místního vý-



znamu jsou přípustné ve všech plochách územního plánu. Umístění stavby vyhovuje obecným poža-

davkům na využívání území.

Viladomem se rozumí ví-
cebytový dům s výškou do 3 NP s využitelným podkrovím a poměrem stran maximálně 1 ku 1,2. Ar-

chitektonickým pojetím odpovídá rodinné vile. Za nadzemní podlaží se považuje i podlaží překryté 
střechou mansardového typu.



Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:
- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas



- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 
předpisu

-

-

-

-



Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průbě-
hu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.



Pro umístění trasy ob-

chvatové komunikace ve výhledu po roce 2015 se stanovuje pásmo územní ochrany. V tomto pásmu 
musí veškerá činnost zohlednit budoucí využití pro výstavbu komunikace. V tomto pásmu zejména 
není přípustné rozšiřovat zastavitelné území, povolovat rozsáhlé terénní úpravy, umisťovat trvalé 
stavby apod.





Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průbě-
hu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou bez podsklepení s přistavěnou garáží  umístěný na 
pozemku číslo 2163 v k.ú. Starý Harcov, Liberec XVI, při Lukášovské ul.  bude osazen 10 m od po-

zemku číslo 2171 v k.ú. Starý Harcov a 15 m od pozemku číslo 
2164 v k.ú. Starý Harcov 









Z hlediska územního plánu, je daná lokalita vedena jako zastavěné území, určené pro plochy veřej-

né vybavenosti - obchodní zařízení a služby. Z architektonického a výtvarného hlediska budou navr-

žené prodejní haly jednoduché a účelové stavby respektující základní firemní barvy nájemců. 

Stavební úřad po přezkoumání zjistil, že žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení 
podle § 95 odst. 1 stavebního zákona. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací. Pozemek se nachází. V

se umisťuje na pozemku parc. č. 261, 262 v katastrálním území Horní Růžodol. 
Odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a 1035 v katastrálním území Horní Růžodol bude 4,6 

m, odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a 263 v katastrálním území Horní Růžodol bude 
19,4 m a odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a 1113  v katastrálním území Horní Růžodol 
bude 4,4 m.

se umisťuje na pozemku parc. č. 261, 262 v katastrálním území Horní Růžodol. 
Odstup od společné hranice pozemků p. č. 262 a p.p.č. 238 v katastrálním území Horní Růžodol 
bude 2,1 m, odstup od společné hranice pozemků p. č. 262 a 237 v katastrálním území Horní Rů-
žodol bude 2,0 m a od společné hranice pozemků p. č. 262 a 1035 v katastrálním území Horní Rů-
žodol, od rohu parovodního výměníku bude 15,1 m.

se umisťují na pozemku parc. č. 261, 262 v katastrálním území Horní Růžodol a 
přes opravovaný most navazují na pozemek p.č. 223/1 v katastrálním území Horní Růžodol. Odstup 
od společné hranice pozemků p.č. 261, 262  a pozemku p.č. 1113 v katastrálním území Horní Rů-
žodol bude 4,2 m. Odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a p.p.č. 238 v katastrálním území 
Horní Růžodol bude 2,6 m.

 

b) pěších cest a objektů drobné sadovnické architektury (lavičky, altány, fontány) a zařízení 
mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše a podobné doplňky), nadzemních lanových drah 
v území, kde jsou plochy ÚSES součástí zastavěného území nebo jsou zastavěným územím 
obklopeny nebo jsou součástí ploch parků či rekreačních parků uvedených v kapitole 3.4.3. V 
plochách ÚSES není přípustné umisťovat nadzemní ani podzemní stavby s výjimkou:



Návrh je v souladu s platným územním plánem města Liberce, stavba bude umístěna v plochách 
smíšených centrálních, ve kterých jak obchodní domy, tak dále integrovaná stravovací zařízení, 
kanceláře apod. přípustné. Umístěním stavby budou též částečně dotčeny plochy urbanizované ze-

leně (parky a parkově upravené plochy) v ul. 5. května, předložená dokumentace ovšem dostatečně 
řeší náhradu této zeleně ozeleněním navrženého objektu (umístěním zeleně na střechách objektu). 
Toto řešení bylo též odsouhlaseno příslušných dotčenými orgány (odborem životního prostředí 
Magistrátu města Liberec, souhrnné stanovisko ze dne 16.6.2006.



V prostoru mezi ul. 5. května, ul. Palachovou a zadními stranami bloků domů od nám. Dr. E. Bene-

še a ul. Felberovy byla od poč. 90. let min. století připravována výstavba velkého polyfunkčního 

objektu ("Galerie GALAS"). Na základě územního rozhodnutí (č.j. SDÚ/7120/4243/95/Dv ze dne 
22.1.1996) a následných stavebních povolení byly provedeny pouze provizorní přeložky inž. sítí, 
dešťová kanalizace pro odvodnění staveniště, statické zajištění stáv. objektů a odtěžena stavební 
jáma v prostoru I. etapy stavby. Tím však byly stavební práce ukončeny. 

Na základě převodu vlastnických a dalších práv nyní nový investor - spol. P4 Plaza s.r.o. - navrhl 

výstavbu nového polyfunkčního objektu v návaznosti na již rozestavěnou stavbu.

Stavba navazuje na blok stáv. zástavby na vých. straně nám. Dr. E. Beneše (na štít budovy KB), za 
stáv. blokem České pojišťovny se připojuje k jejímu V štítu na hraně Zámeckého nám. Z V a S je 
území ohraničeno Palachovou ul., Šaldovým nám. a ul. 5. května. Staveniště je nepravidelného troj-

úhelníkového tvaru s výškovým rozdílem cca 7 m.

Konstrukčně se jedná o jednu stavbu - nákupní a zábavní centrum o 4 podzemních a 3 hlavních 
nadzemních podlažích. Z ohledem na již vydaná rozhodnutí (územní rozhodnutí a stav. povolení I. 
etapy původní "Galerie GALAS") je stavba členěna na I. a II. etapu. Součástí stavby je rovněž nové 
řešení pěší zóny v ul. 5. května, chodník podél ul. Palachovy, rekonstrukce křižovatky u Zámeckého 
nám. a dořešení dvorního traktu za hotelem Radnice vč. všech potřebných přípojek a přeložek inž. 
sítí. 

V dokumentaci k územnímu řízení na víceúčelovou budovu Liberec Plaza, která je předložená na 
Stavebním úřadě v Liberci nesouhlasí dva pohledy na budovu a to pohled z Palachovy ulice ve vý-
kresu č. P-02 (z 21.4.2006) a pohled ze Zámeckého náměstí (z Felberovy ulice) č. P-03 (z 

21.4.2006) a to s předloženou dokumentací k územnímu řízení, která nám byla předložena v červnu 
2006 a ke které bylo dne 12.6.2006 vydáno naše stanovisko, které posoudilo dokumentaci na zákla-

dě předešlých jednání. Tato jednání upřesnila vzhled domu tak, aby byl v souladu s výsledky veřejné 
celostátní soutěže. Následně byla studie z dubna 2006 dle těchto jednání přepracována na studii 
z května 2006, která je součástí obchodní smlouvy s městem.

Požadujeme, aby pohledy P-02 z Palachovy ulice a P-03 ze Zámeckého náměstí (Felberovy ulice), 
které jsou v dokumentaci na Stavebním úřadě v Liberci staré a připomínkované, byly v souladu 

s dohodnutými závěry a v souladu s předloženou dokumentací k územnímu řízení z června 2006.

Nároží skleněné hmoty objektu na Šaldově náměstí se musí v pohledu z ulice Palachova 

projevit v celé své vertikalitě a její horizontální narušení zelenou hmotou musí být 
odstraněno.

Musí být přeřešeno nároží ulic Palachova a Felberova (Zámecké náměstí) a betonová fasáda 
vjezdu do garáží vedle historické budovy České pojišťovny dle schválené studie z května 2006.

Vydání územního rozhodnutí na základě předložené dokumentace by ohrozilo plnění podmínek ob-

chodní smlouvy vzešlé z architektonické soutěže;

dále doplněná dne 6.10.2006:

Po konzultaci s odborem životního prostředí MML z hlediska problematiky funkce ploch zeleně a 
s ohledem na námitky veřejnosti požadujeme prověřit způsob realizace zástavby v rámci pořízení 
řádné změny územního plánu.

Jako problematická se jeví i oblast ochrany městské památkové zóny, kdy vydané rozhodnutí MML 
v přenesené působnosti se neshoduje s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu. A 
postoj samosprávy se neshoduje s vydaným rozhodnutím. S ohledem na význam lokality v centru 

města doporučujeme iniciovat zahájení přezkumného řízení.



s e   z a m í t á.
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Dne 19.7.2012 podal stavebník žádost o vydání dodatečného povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.

Stavební úřad oznámil účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí opatře-

ním ze dne 30.8.2012 a stanovil pro případné vyjádření lhůtu 15 dnů ode dne doručení 
oznámení. Oznámení bylo zasláno na vědomí i dotčeným orgánům. Stavebnímu úřadu jsou 
dobře známy poměry staveniště z provedených kontrolních prohlídek, které se konaly dne 
2.6.2011 a dne 9.7.2012 (v rámci souběžně vedeného řízení o odstranění stavby pod č.j. 
SUSD/7120/073679/12-Ur).   

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 129 odst. 2 stavebního zákona, a vzhledem k tomu, že stavebník dle výše uvedeného usta-

novení stavebního zákona neprokázal, že stavbu lze dodatečně povolit, stavební úřad žádost 
v souladu s ust. § 51 odst. 3 správního řádu zamítl.

Z hlediska požadavků pro případné dodatečné povolení stavby dle ust. § 129 odst. 2 stavebního 
zákona stavební úřad uvádí, že stavba nevyhovuje požadavkům uvedeným pod písmeny a) a c) 
uvedeného ustanovení:

· Stavba není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Předmětný pozemek je dle 
platného územního plánu města Liberec součástí nezastavitelného území, konkrétně ploch 
urbanizované zeleně – ostatní městské zeleně (liniové, izolační), ve kterých jsou dle regulativů 
funkčního a prostorového uspořádání území (obecně závazná vyhláška SML č. 2/2002, ve znění 
pozdějších předpisů) – kap. 3.4.3 a tabulky č. 3.4/3 přípustné pouze sadovnické úpravy 
převážně izolačního a ochranného určení a liniová zeleň. Stavba rodinného domu není 
přípustná ani z hlediska obecného regulativu pro nezastavitelná území (kap. 3.4.1 Základní 
vybavenost území a tabulka č. 3.4/1 – Přehled staveb tvořících nedílnou součást 
nezastavitelných území).

Ze stanoviska, uplatněného v rámci řízení Statutárním městem Liberec, odborem právním a ve-

řejných zakázek (zn. PR/CJ MML 119249/12 ze dne 11.9.2012) kromě výše uvedených skuteč-
ností ohledně platného územního plánu dále vyplývá, že stavba není v souladu s platným Zása-

dami územního rozvoje LK, protože předmětný pozemek leží v koridoru pro umístění staveb a 
opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P46 Ostašovský potok. 

· Z hlediska požadavku uvedeného pod písmenem c) ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona se 
k dodatečnému povolení stavby nesouhlasně vyjádřil Magistrát města Liberec (dále jen MML), 
odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody stanoviskem ze dne 31.7.2012 pod č.j. 
MML/ZPOP/Vav/102210/12 a dále v rámci souhrnného vyjádření ze dne 18.9.2012 pod zn. 
MML/ZP/Pi/119357/12-SZ 119357/12/2. Stavba je dle uvedených stanovisek umístěna ve 
funkčním biokoridoru Ostašovského potoka, který je široký 10 m (zahrnuje vodní tok a území 
na pravém břehu do vzdálenosti cca 5 m od koryta toku). Dle regulativů územního plánu (viz 
výše uvedená závazná vyhláška SML) mohou být biokoridory využity pouze tak, aby nebyla 
omezena jejich funkčnost. Stavba rodinného domu vč. doplňkových staveb (např. opěrná zeď) 
je postavena přímo do území biokoridoru, čímž tvoří významnou migrační překážku, protože 
migrační pás zde vede pouze po pravé straně toku, tj. v místě předmětné stavby. Lokalita podél 
horní části Ostašovského potoka neumožňuje migraci jinou linií, neboť na většině okolních 
pozemků jsou oplocené zahrady s rodinnými domy.

V rámci řízení bylo dále vydáno odborem dopravy MML dne 18.9.2012 pod zn. MML 
119338/12/2-OD/Bb CJ MML 127037/12 nesouhlasné vyjádření z důvodu absence rozhodnutí 



o připojení pozemku k místní komunikaci a závazného stanoviska dle příslušných ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Sám žadatel v rámci řízení uplatnil dne 19.9.2012 vyjádření (nazvané „odvolání na rozhodnutí 
o nepovolení dodatečného povolení stavby“), ve kterém uvádí argumenty, které jsou z hlediska 

požadavků uvedených v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona nepřípustné. Argument, že dům je 
koncipován jako mobilní dřevostavba na pilotech, není z hlediska řízení podstatný, 
z provedených kontrolních prohlídek je jednoznačně zřejmé, že se jedná o stavbu ve smyslu § 2 
odst. 3 stavebního zákona. Požadavek žadatele na přezkoumání možnosti přemístění stavby na 
jiné vhodné místo v rámci daného pozemku je rovněž nepřípustný, je na žadateli, aby sám pro-

kázal, že stavbu je v souladu s ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona možno povolit, případně 
žadatel může předložit jiné řešení v souladu se stavebním zákonem a dalšími právními předpisy 
– což jednoznačně s ohledem na výše uvedené neučinil. 

Stavebník požádal o dodatečné povolení stavby. Platný územní plán města Liberce na předmětných 
pozemcích neumožnuje výstavbu takových staveb, pozemek p.č. 187 v katastrálním území Ostašov u 
Liberce je součástí nezastavitelných ploch urbanizované zeleně: ostatní městská zeleň – liniová, 
izolační (viz regulativy funkčního a prostorového uspořádání území - příloha č. 1 obecně závazné 
vyhlášky SML č. 2/2002).

V současné době je již zpracován návrh nového územního plánu města Liberce a probíhá řízení o 
jeho schválení dle ust. § 52 stavebního zákona (toto řízení proto lze považovat za předběžnou otáz-

ku dle ust. 57 správního řádu). V rámci projednání návrhu nového územního plánu může dojít ke 
změně funkčního využití předmětného pozemku, která by dodatečné povolení stavby umožnila. 

Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke skutečnosti, že řízení o novém územním plánu by dle schvále-

ného harmonogramu mělo být dokončeno do 31.12.2016 vydáním nového územního plánu, stavební 
úřad řízení přerušil.







doklad o změně územního plánu města Liberce na pozemek číslo 454/2 v k.ú. Horní Suchá u Liberce 

(pro část v plochách přírody a krajiny - orná půda).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. Žádost  neposkytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí. 
Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení. 
V rámci výzvy k doplnění žádosti nebyl stanoven termín pro doplnění, stavební úřad bude ve věci 
rozhodovat až po vydání stanoviska obce k žádosti o změnu územního plánu pro část pozemku in-

vestora.  

Přerušení z důvodu předběžné otázky (za ni označena budoucí možná změna územního plánu) Po-

kud stavební úřad v řízení o odstranění, resp. dodatečné povolení stavby řízení přeruší z důvodu, že 
probíhá řízení o předběžné otázce (§ 57 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), kterou má být 
změna, resp. zpracování nového územního plánu (přičemž nový územní plán stavbu již umožňuje) 
domnívám se, že nepostupuje správně. Institut předběžné otázky je směřován na jiné případy, a to 
na takové, kdy správní úřad nemůže rozhodnout do doby, než bude o určité otázce pravomocně roz-

hodnuto jiným orgánem veřejné moci, tedy správním orgánem nebo např. soudem. Pokud je ovšem 
pro danou lokalitu zpracován územní plán, je pro stavební úřad ve své stávající podobě závazný. 
Podle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je územní plán závazný pro rozhodování v 
území a stavební úřad je povinen se jím řídit. To, že dojde v budoucnu ke změně územního plánu 
nebo k vydání nového územního plánu by nemělo být důvodem k přerušení řízení z titulu probíhají-
cího řízení o předběžné otázce. Navíc, územní plán (resp. jeho změna) není rozhodnutím, jde o 
opatření obecné povahy, a to podle dikce správního řádu rozhodnutím není. Ustanovení o předběž-
né otázce se na danou situaci dle mého názoru vztáhnout a použít nedají, stavební úřad by tak měl v 
řízení pokračovat. Účastník přerušeného řízení má podle správního řádu (§§ 64 a 76) možnost se 
proti usnesení o přerušení řízení odvolat.



OBEC JEŘMANICE 

                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Rozsáhlá plocha bydleni individuálního charakteru, 

3000 m
2

(1000 m
2 v rámci plochy B.24 a ),

do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.

Obsah uzemni studie bude řešit umístění uličních alejí a zeleň na veřejných

prostranstvích.



(vydání územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu, vydání ohlášky, případně stavebního povo-

lení) 

Nepřípustné jsou všechny činnosti, stavby a kultury, které nejsou v popisu jednotlivých ploch 
s rozdílným  způsobem využití uvedeny v kategorii hlavní využití, přípustné využití nebo podmíněně 
přípustné využití. Přístup k navrženému stavebnímu pozemku č. 35 bude výhradně z navrhované 
komunikace MO2 - 6/30. 

V místě kořenové zóny dřevin (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) nelze 
provádět žádné terénní úpravy a stavební činnost z důvodu ochrany registrovaného VKP Císařská 
alej.

na nově budovanou ( nezkolaudovanou ) místní komunikaci na pozemku p.č. 
950/25, 991/1 a 992/5

z PE 100 SDR 11 d32 x 3 mm délky 4,50m napojená na vodovodní řad PE 
d63, vedoucí v blízkosti pozemku číslo  991/19 k. ú. Jeřmanice a ukončená ve vodoměrné šachtě na

pozemku investora pozemku číslo  991/18 k. ú. Jeřmanice…..



 

 

 

 



From: OÚ Jeřmanice [mailto:ou_jermanice@volny.cz]  

Sent: Friday, November 27, 2015 1:54 PM 

To: 'hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz' 
Subject: Stížnost na postup stavebního úřadu 

 

 

 



 

 

- stavba domu č.p. 349 ( stavba ubytovacího zařízení), stavební povolení ani kolaudační souhlas jsme 
neobdrželi, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce jsme vyzváni nebyli, obec obdržela pouze sdě-
lení o označení budovy číslem popisným 

- stavba domu č.p. 330 – souhlas s ohlášením stavby Obec neobdržela, k účasti na závěrečné kon-

trolní prohlídce jsme vyzváni nebyli, Obec obdržela jen sdělení o označení budovy číslem popisným 
z 3.12.2008. V případě tohoto domu je zarážející, že k domu dodnes nevede zkolaudovaná komuni-

kace a vodovodní řad nebyl zkolaudován ještě v době podání naší stížnosti na postup SÚ ( tj. 
23.3.2015 ),při uvedení stavby do užívání tedy nebyly splněny podmínky územního rozhodnutí 
(  součástí ÚR pro zmíněný dům je jak stavba komunikace, tak stavba vodovo-

du).
 

 



1) Stavby pro bydlení umístěné do rezervních ploch pro bydlení – Minkovice  

2) Stavba trojdomu umístěná do ploch pro bydlení – nízkopodlažní v rozporu s regulativy plat-

ného územního plánu Šimonovice – Minkovice  

3) Stavba v rozporu s územním plánem obce Šimonovice – umístěná do nezastavitelné plochy 

4) Rodinný dům o zastavěné ploše 363 m2
 z větší části umístěný do nezastavitelné plochy orné 

půdy – Dlouhý Most 

5) Stavba v rozporu s územní studií US3 Jeřmanice – stížnost obce Jeřmanice proti postupu SÚ 

6) Nepovolená stavba na pozemku parc. č. 271/22 k. ú. Šimonovice, kterou stavební úřad nijak 

neřeší.  

 

 






















