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Č. j.: SURR/7130/078663/22-Hor Liberec, dne 8.4.2022 CJ MML 081148/22 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Václava Horáčková 
Tel. 485 243 605 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona číslo 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím. 
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 a jako 
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správııí řád, ve 
Znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Z pověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako povinný 
subjekt (dále jen ,,MML“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InÍZ“) obdržel od žadatele 

 podání CJ MML 078663/22 ze dne 5.4.2022 označené jako „Žádost o poskytnutí 
informací zrozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem vrámci 
územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

Jsou požadovány tyto informace Z rozhodnutí (resp. Z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich 
kopií nebo jednoduchým přehledem a to: 

- územní rozhodnutí O umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí O změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva O umístění stavby, O změně vlivu užívání stavby na úmmí 

rozhodnutí O společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
územní souhlas, společný územní souhlas 

- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či Stavební ohlášení 

vydaných správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkají se pozemních staveb (budov) pro 
právnické osoby. 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) jsou požadovány alespoň tyto 
informace: 

- identifikace žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO právnické Osoby) 
- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis 

stavby) 
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
~ datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní Smlouvy 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, na základě Vaší žádosti vyhledal ty písemnosti, které se vztahují k požadovanému datu. V prvním sloupci je uvedena písemnost, na základě které byly stavby povoleny, zkratka OH - ohlášení stavby, zkratka SP - stavební povolení, zk1`atka UR - úzeırmí rozhodnutí, zkratka U+S Společné
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územní a Stavební řízení, zkratka US _ územní souhlas, Zkratka US+OH - Společný územní Souhlas a souhlas 
S provedením stavebního záměru, DP - dodatečné povolení stavby, druhý Sloupec druh stavby, třetí parcelní 
číslo, na kterém byla stavba povolena včetně katastrálního území, dále datıun vydání, v posledním sloupci je uveden žadatel (právnická osoba dle IČO). 

UR haly č. 613/I, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 5.1.2022 IČO 04614941 
624, 625, 626 v k.ú. Doubí u Liberce UR 

UR 
US 
US+OH 
U+S 

U+S 
U+S 
U+S 
U+S 
U+S 
U+S 
U+S 
U+S 

U+S 
U+S 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 

SP 
OI-IL 
OHL 
DP 
DP 
DP 
DP 

[)r›Č('I /IĹYI 'l.' 

sklad 
exped.s1dad 
revitalizace vily 
rodinný dům 
reko bazén 

modemiz. KNL 
aparım dům 
byľy 
vyklád. komora 
hala 
škola 
buňkoviště 
sklad, admin. 

byty 
haly 
St. úpravy TUL 
řadové domy 
byly 
byt. dům 
rodinné domy 
řadové domy 

restaurace 
lékárna 
Irafostanice 
hala 
sklad 
rodinný dům 
bytový dům 

Obdrží: 

Založit: Zákon O informacích 106/1999 Sb. 

č. 2819/1, 3172 v k.ú. Vratislavice n.N. 
č. 2819/1 v k.ú. Vratislavice n.N. 
č. 757/2 k.ú. Starý Harcov 
č. 3746 v k.ú. Liberec 
č. 2481/1, 2481/2, 2481/3, 2481/4, 2481/6, 
2481/8, 2481/9 v k.ú. Liberec 
č. 814/1 V k.ú. Liberec 
č. 2089, 209/1, 2090/3 v k.ú. Liberec 
č. 3996, 3997/1 k.ú. Liberec 
č. 350/1 k.ú. Vesec u Lib. 
č. 614/7 k.ú. Vesec u Lib. 
č. 2, 3/1 k.ú. Horní Suchá u Lib. 
č. 323/ 1,323/3, k.ú. Františkov u Lib. 
č. 862/4, 864/1, 864/2, 864/4, 865/4, k.ú. 
Staré Pavlovice 
č. 1077, 1078/2, k.ú. Liberec 
č. 1333/22, 1333/24 k.ú. Stráž n.N. 
č. 2768 v k.ú. Liberec 
č. 292/1, 292/3, k.ú. Homí Hanychov 
č. 3995 k.ú. Liberec 
č. 571/1 k.ú. Horní Hanychov 
č. 2786/1 v k.ú. Vratislavice n.N. 
č. 1563, 1877/3, 1877/6, 1878/2 
v k.ú. Vratislavice n.N. 
Č. 1330/3, 1331/4, 1332/43 Rúžnáøıı 
č. 50/1 k.ú. Liberec 
č. 827/2/ 827/3 k.ú. Liberec 
č. 191/12 v k.ú. Pilínkov 
č. 823/ 1,823/2 Františkov u Lib. 
č. 727 v k.ú. Machııín 

11.3.2022 
11.3.2022 
10.3.2022 
22.2.2022 
23.1.2022 

1 .2.2022 
24.3.2022 
7.2.2022 
19. 1.2022 
12.1 .2022 
24.2.2022 
7.2.2022 
24.2.2022 

17.3.2022 
23.2.2022 
3.3.2020 
14.3.2022 
5. 1.2022 
5 . 1 .2022 
10.1.2022 
7.1 .2022 

7.3.2022 
9.3.2022 
1 1.2.2022 
21 .2.2022 
6.1.2022 
1 1 .2.2022 

č. 2217/14, 2217/37, 2217/38, 2221/1, 
2221/20 V k.ú. Rochlice u Lib. 21.1.2022 

IČO 46712518 
IČO 46712518 
IČO 25024990 
IČO 00554812 
IČO 00262978 

IČO 27283933 
IČO 27298663 
IČO 07872917 
IČO 07752211 
IČO 26195348 
IČO 00262978 
IČO 28708946 
IČO 22801065 

IČO 00029475 
IČO 47545674 
IČO 46747885 
IČO 01788337 
IČO 07327773 
IČO 08578958 
IČO 28261496 
IČO 04679865 

IČO 25672096 
IČO 28511298 
IČO 27283933 
IČO 4456801 1 

IČO 27278905 
IČO 07284691 

IČO 08150095 

B . v Šhnøk 
v do cí stavební úřad


