
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.: SUSD/7120/225309/17-Ur Liberec, dne 2.11.2017 

CJ MML 226031/17 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Urban 

Tel.: 485 243 514, e-mail: urban.jaroslav@magistrat.liberec.cz  

 

Věc: poskytnutí informací ke stavbám VILADOMY DREAMS – Masarykova Liberec, Liberec I-Staré 
Město 

 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) zákona 
č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako povinný subjekt 
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“), ve věci žádosti ze dne 25.10.2017, doručené osobně na odbor stavební úřad dne 30.10.2017, o 

poskytnutí informací o stavbě VILADOMY DREAMS – Masarykova Liberec, v tomto znění: „Požaduji 
poskytnutí informace – předložení stavebního deníku stavby „Viladomy Dreams – Masarykova“. Dále požaduji 
předložení termínu zahájení výše uvedené stavby. Vše podle zákona č.183/2006Sb. § 152 odst.3, písmeno 
a/,b/,c/“  
 

K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
1) Stavební deník je dokument podle § 157 stavebního zákona, podléhající režimu podle stavebního 

zákona (vedení deníku a nakládání s ním), přičemž stavební zákon nikterak neupravuje povinnost 
povinných osob předat stavební deník k dispozici stavebnímu úřadu a vzhledem k tomu, že statutární 
město Liberec ani Magistrát města Liberec není ve vztahu ke stavebnímu deníku uvedeného stavebního 
záměru v postavení povinné osoby podle stavebního zákona, není požadovaný stavební deník informací, 
kterou by Magistrát města Liberec evidoval či s ní disponoval. Povinnou osobou je u rozestavěné stavby 
zhotovitel stavby. 

2) Další požadavek byl v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu vyhodnocen jako požadavek o 
poskytnutí povinné informace podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona, kterou má stavebník, i 

podle stavebního povolení č.j. SUSR/7130/163868/08-Ši ze dne 19.5.2009, oznámit stavebnímu úřadu 
předem termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovitele stavby. Ustanovení písmen b) a c) odstavce 3 
§ 152 stavebního zákona neoznačují žádné informace, kterými by měl podle stavebního zákona či 
jiných předpisů disponovat stavební úřad (či Magistrát města Liberec), tudíž  stavební úřad žádné 
takové informace  neeviduje.  

K uvedené povinné informaci stavebníka stavební úřad eviduje písemnost CJ MML 205078/14 

s přiloženými kopiemi 5 listů ze stavebních deníků, jejichž anonymizované kopie Vám přikládáme 
v příloze této písemnosti. 
 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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Přílohy:   
Anonymizovaná kopie žádosti o prodloužení stavebního povolení č.j. SUSR/7130/163868/08-Ši (1 list A4) 
Anonymizovaná kopie části stavebního deníku (4 listy A4) 
Anonymizovaná kopie části stavebního deníku (1 list A4) 
 

Obdrží: 


