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Tel.

INFORMACE PODLE ZÁKONA Čzıqó/1999ˇSB.,

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNENI POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako Stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona
186/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 10 a § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Zııění pozdějších předpisů (dále jen ,,Správní řá.d“),
zpověření 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, obdržel dne 13.6.2022 od žadatele
č.

(dále jen ,,žadatcl“) žádost o poskytnutí informací podle zákona

k iııfonnacím, ve znění pozdějších předpisů, a to (citace žádosti):
,,

č.

106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu

rv

Vazení,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal
0 následující informace Iýkąjící se reklamních zařízení (2 ks) na pozemku č. 393 v katastrálním území Doubí
u Liberce [631086].
a. který den byla této stavbě vydáno povolení pro stavbu?
b. který den toto povolení vyprší?
Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto v souladu se Zákonem 500/2004 S.
podnět k zahájení řízení O odstraneˇnı' stavby.
Povinný sulziekt: Magistrát města Liberec “

K žádosti O informaci byla přiložena pouze fotograﬁe dotčené stavby pro reklamu. Zdejší stavební úřad sděluje,

dle znalosti území (ulice Doubská) a dostupných podkladů, že na pozemku parc. č. 393 v katastrálním
území
Doubí u Liberce V blízkosti pozemku parc. č. 399 v katastrá1m'm území Doubí u Liberce nevydával ke stavbě

pro reklamu žádné rozhodnutí, souhlas ani jiné opatření stavebního ťűadu podle příslušných ustanovení
stavebního Zákona.

Tuto inforınaci současně předáváme na oddělení
k prošetření umístěné stavby pro reklamu.

státního stavebnílıo dozoru zdejšího Stavebního úřadu
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Miroslav Šimek

vedoucí odboru stavební úřad
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