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CJ MML 213088/21

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Hana Recová
485 243 602

tel.

Věc:

poskytnutí infonnací dle Zákona číslo 106/1999 Sb., O 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., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Správní řá.d“), Z pověření tajemníka Magistrátu
města Liberec jako povimıý
subjekt (dále jen ,,MML“) dle § 2 odst. l zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu
pozdějších předpisů (dále jen ,,IntZ“) obdržel od žadatele
150 00 Praha - Smíchov podání CJ
204370/21 ze dne 3.10.2021 označené jako „Žádost o poskytnutí
informací Z rozhodnutí vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního
řízení dle zákona č.
183/2006 Sb., O úzenmím plánování a stavebním řádu (stavební Zákon).

MML

Jsou požadovány tyto informace Z rozhodnutí (resp. Z dokumentů nahrazujících rozlıodnutí)
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
veřej noprávní smlouva o umístění stavby, 0 změně vlivu užívání stavby na
území
rozhodnutí 0 společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
úzenmí 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 01.07.2021 až 30.09.2021 týkají se pozenmích staveb
(budov) pro
právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) jsou požadovány tyto informace:
identifikace žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO
)
-

v

-

identiﬁkaci Stavby (např. informace O druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsalıuje
nebo krátký popis
stavby)
lokalizaci stavby (např. informace O katastrálním území nebo O parcelním čísle
nebo ulici)

druh rozhodnutí

datum vydání rozhodnuti

či jiného

dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
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Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad na základě Vaší žádosti sděluje, že
v požadovaném období od
01.07.2021 až 30.09.2021 nebyla vydána žádná rozhodnutí ani jiné dokumenty
( územní souhlas, ohlášení,
veřejnoprávní smlouva apod.) týkající se pozemních staveb (budov pro právnické
osoby).

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru Stavební úřad
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založit:

Zákon 106/1999 Sb.

