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MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor

_

stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
101. 485 243 111
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Č. j.: SURR/7130/144691/22-paz

CJ MML 147583/22

Oprávněná úřední osoba:
485243620

Ing. Pavlína

Tel.

Liberec, dne 30.6.2022

Pažoutová
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PODLE ZÁKONA Č.ˇ106ı1999 SB.,

O SVOBODNÉM PRISTUPU K INFORMACÍM, VE ZNENÍ POZDÉJŠÍCH PŘEDPISŮ
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 186/2006 Sb., O územním plánování a stavebníın řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 10 a
§
§ ll zákona
č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), 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 27.6.2022 od žadatele

(dále jen ,,žadatel“) žádost

o poskytnutí

inforınací podle

zákona

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

č.

106/1999

Sb.,

0 svobodném přístupu

Věc: Žádost O informací kstavebnı' činnosti na nozemkuparc. c`Ž 1 6 74 V K. Ú. Vesec u Liberce.
vlastníkem pozemku párc. Č 1675/2 k.ú. Vesec u Liberce. Na sousedním pozemku parc.
č. 1674 ve
vlastnictví Statutárního Města Liberec probíhá nějaká stavební činnost. Žádám tímto Stavební
úřad O poskytnut:r
kopie rozhodnutí přıjıadneˇjině obdobné listiny na základě, které na uvedeném pozemku probíhá stavba.
Dále
žádám, abych se stal účastníkem řízení souvisejícího s probíhající stavbou. Závěrem, mám obavy, že stavba
"
,,

Jsem

zasahıgře

i

na můjpozemek

Zdejší stavební úřad sděluje, dle dostupných podkladů, že na pozemku parc. č. 1674 V katastrálním
území Vesec
(stavba, stavební činnost) žádné rozhodnutí, souhlas ani jiné opatření stavebního
úřadu podle příslušných ustanovení stavebního zákona.

u Liberce nevydával k záměru
Kpožadavku na

účastenství řízení souvisejícího sprobíhající stavbou je možné uvést, že stavební
úřad
Stanovuje okruh účastníků řízení teprve na základě podané konkrétní žádosti.
Tuto informaci Současně předáváme na oddělení státního stavebního dozoru zdejšího stavebního úřadu
k prošetření Vámi uváděné probíhající stavební činnosti.

Miroslav Š' k
vedoucí odboru Stavební úřad
c.

Č.j.
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počet příloh.“ 0

Obclržíz

na vědomí

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, oddělení Státního Stavebního dozoru, nám. Dr. E.
Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

založit:

zákon

č.

106/1999 Sb.
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