MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/097335/21-Jí
CJ MML 104782/21
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Tereza Jílková
tel. 485 243 619

Liberec, dne 17.5.2021

Magistrát města Liberec, odbor 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“), 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“), z pověření tajemníka
Magistrátu města Liberec jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel od žadatele, jímž je
Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5 (dále jen
„žadatel“) podání č. j. 097335/21/01 ze dne 5.5.2021 označené jako „Žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „žádost“).
Žadatelem Davidem Fejglem, jsou požadovány tyto informace týkající se 2 ks billboardů přiléhající ulici
Jablonecká, citujeme:
a. Který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?
b. Který den toto povolení vyprší?
c. Pokud stavba nemá platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?
K bodu a)
Na stavbu, která se nachází na pozemku parc. č. 968/2 v katastrálním území Liberec bylo vydáno dodatečné
povolení stavby pod č. j. SURR/7130/101137/11-Vn, CJ MML 063947/12 a to dne 10.5.2012 (právní moc dne
12.6.2012).
K bodu b)
Dočasnost vypršela dne 20.10.2013.
K bodu c)
Pokud se jedná o stavbu, která nemá platné stavební povolení, bude stavební úřad postupovat podle ustanovení
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, § 129 odst. „Nařízení
odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.“

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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