
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/041385/21-Po Liberec, dne 10.5.2021 

CJ MML 101050/21 

Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka 

tel. 485243618  

 

Mgr. Marcel Janecký 

Na Pískovně č.p. 656/22 

Liberec XIV-Ruprechtice 

460 14  Liberec 14 

 

Mgr. Martina Janecká 

Na Pískovně č.p. 656/22 

Liberec XIV-Ruprechtice 

460 14  Liberec 14 

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 

řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 

24.2.2021 podal 

Mgr. Marcel Janecký, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14, 

Mgr. Martina Janecká, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

 

na stavbu: 

 

"zahrádkářská chata" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 848/82 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 848/83 (zahrada) v 

katastrálním území Ruprechtice. 

 

Stavba obsahuje: 

Zahrádkářská chata je čtvercového půdorysu velikosti 5 x 5 m, přízemní s půdou a podsklepením. Sklep 

bude ze ztraceného bednění, vrchní část chaty bude dřevostavba. Výška je 4,75 m od úrovně upraveného 

terénu, zastavěná plocha je 25 m2.  

Zahrádkářská chata není vytápěná. Dešťové srážky jsou částečně zasakovány na pozemku a částečně 

jímány do nadzemní nádrže a využívány pro zalévání zahrady. 
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Objekt bude založen na betonových základových pasech šířky 400 mm z betonu C 16/20. Suterénní zdivo 

bude z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 250 mm. Zdivo sklepa bude provedeno z betonových tvárnic 

ztraceného bednění rozměru 250 x 500 x 250 mm. Dutiny v tvárnicích budou zality betonem C 20/5. 

Stropní konstrukci nad sklepem tvoří stropní desky PZD 240/30/10. Vrchní část stavby tvoří montovaná 

konstrukce dřevostavby. Obvodové stěny v tloušťce 255 ( s tepelnou izolaci) mm budou tvořeny nosnými 

rámy z dřevěných prvků profilu 140x60mm. Stropní tvoří dřevěné trámy. Krov bude klasický dřevěný 

sedlový s vrcholovou vaznicí, sloupky a kleštinami. Jako střešní krytina je navržena živičná šindel. Okna 

a dveře budou dřevěná. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

Chata je umístěná z části na původním půdoryse zahradní chatky. Její vzdálenost od hranice s pozemkem 

par.č. 848/1  v katastrálním území Ruprechtice je 0,5 m a vzdálenost od hranice s pozemkem par.č. 

848/84  v katastrálním území Ruprechtice je 5,8 m. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části parc. č. 848/82, parc. č. 848/83 v katastrálním území 

Ruprechtice. 

3. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky parc. č. 848/82, parc. č. 848/83 v katastrálním území 

Ruprechtice. 

4. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky. 

5. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně rozhodnutí. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jaroslav Neužil, 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0500409); případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 dokončení stavby (pro závěrečnou kontrolní prohlídku).  

5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem 

stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.). 

6. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší  

a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB. 

7. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

Mgr. Marcel Janecký, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

Mgr. Martina Janecká, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 460 01  Liberec 1, 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 848/84, 848/1, 848/81 v katastrálním území Ruprechtice 

 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.2.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům 

opatřením ze dne 29.3.2021 CJ MML 068385/21. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního 

zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a 

žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 20 dnů od doručení 

tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 

stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací (dle závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 16.12.2020, č. j. 

UP/7110/218406/20/Vo - UPUP) a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, vyjádření ad.: 

 stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, 

oddělení ochrany územních zájmů Čechy ze dne 3.2.2021 sp. zn. ÚP-573/20-1342-2020-1150 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení úřadu územního 

plánování ze dne 16.12.2020, č. j. UP/7110/218406/20/Vo – UPUP 

 souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 7.1.2021, zn. 

MML/ZP/Piv/218249/20-SZ 218249/20/2 

 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Upozornění:  

- Stavebník je povinen se při realizaci stavby řídit příslušnými ustanoveními stavebního zákona, 

zejména ustanoveními §§ 152 – stavebník, 153 – stavbyvedoucí a stavební dozor, 156 – 

požadavky na stavby, 157 – stavební deník a 160 – provádění staveb. Stavební úřad je oprávněn 

kontrolovat a požadovat doložení plnění uvedených povinností stavebníka a stavbyvedoucího. 

- U staveb pro bydlení je stanovena povinnost odborného vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím (tedy soustavná činnost autorizované osoby) a nepostačuje u nich pouze výkon 

stavebního dozoru! 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku společného povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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Toto rozhodnutí 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. 

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve 

výši 5000 Kč byl zaplacen. 

 

 

Příloha: 

 ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí) 
 

počet stran: 5    počet příloh:  0   počet svazků:1 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Mgr. Marcel Janecký, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

Mgr. Martina Janecká, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 

1 

 

  

Dotčené orgány státní správy 

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 územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. 

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

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

 

 

Účastníci (doručení veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 848/84, 848/1, 848/81 v katastrálním území Ruprechtice 

 

 

 

založit: př. arch. Ruprechtice 
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