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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ  
 

 

Věc: žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Magistrát města Liberec, oddělení státního stavebního dozoru odboru stavební úřad, organizačním řádem 
Magistrátu města Liberec určeného pro výkon přenesené působnosti jako stavební úřad (dále jen „správní 
orgán“) 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“), podle ustanovení § 
61 odst. 1 písm. b) a ust. § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“), 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“) zasílá požadované informace, resp. listiny v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 

osobě: 
 
(dale jen „žadatel”), na základě žádosti ze dne 7.11.2017, obdržené správním orgánem dne 7.11.2017, o 
poskytnutí informace:  
 

„Zda, bylo stavebním úřadem se stavebníkem či jeho generálním dodavatele zahájeno sankční správní 

řízení, které se týká jeho stavebních pracích na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú. 

Liberec, které jsou opakovaně a dlouhodobě prováděny v rozporu se územním rozhodnutím, stavebním 

povolením a stanovisky příslušných správních orgánů.“ 

 

Správní orgán tímto oznamuje žadateli, že na tuto otázku mu bylo odpovězeno v rámci žádostí o informace dle 
InfZ, konkrétně vydanými písemnostmi: CJ MML 120120/17 ze dne 6.6.2017 vydanou pod č.j. 
SUSD/7120/119035/17-Št  a CJ MML 159128/17 ze dne 8.8.2017 vydanou pod č.j. SUSD/7120/153053/17-Kř.  
 

Správní orgán vám tímto zasílá v příloze uvedené listiny jako požadované informace.  
 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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Přílohy: 
- kopie listiny CJ MML 120120/17 

- kopie listiny CJ MML 159128/17 

 

 

 

 

Obdrží: 

 


