MAGISTRÁT MċSTA LIBEREC
odbor stavební úĜad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
ý. j.: SUSD/7120/153053/17-KĜ
CJ MML 159128/17
OprávnČná úĜední osoba: Ing. Marie KĜepelová, v zast. Ing. Jaroslav Urban

Liberec, dne 8.8.2017

Tel.: 485 243 524, e-mail: krepelova.marie@magistrat.liberec.cz

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
VČc: žádost o informaci dle zákona þ. 106/1999 Sb.
Magistrát mČsta Liberec, oddČlení státního stavebního dozoru odboru stavební úĜad, organizaþním Ĝádem
Magistrátu mČsta Liberec urþeného pro výkon pĜenesené pĤsobnosti jako stavební úĜad (dále jen „správní
orgán“) pĜíslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) zákona þ. zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení §
61 odst. 1 písm. b) a ust. § 64 zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(dále jen „zákon o obcích“), jako vČcnČ a místnČ pĜíslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona þ.
500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“), jako povinný subjekt dle § 2
odst. 1 zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen
„InfZ“) zasílá požadované informace, resp. listiny v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ
osobČ:
(dale jen „žadatel”), na základČ žádosti ze dne 30.05.2017, obdržené správním orgánem dne 30.05.2017, o
poskytnutí informace:
„Zda, bylo stavebním úĜadem se stavebníkem þi jeho generálním dodavatele zahájeno sankþní správní
Ĝízení, které se týká jeho stavebních pracích na pozemcích p.þ. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú.
Liberec, které jsou opakovanČ a dlouhodobČ provádČny v rozporu se územním rozhodnutím, stavebním
povolením a stanovisky pĜíslušných správních orgánĤ.“
Správní orgán tímto oznamuje žadateli, že na tuto otázku mu bylo odpovČzeno v rámci šetĜení podnČtĤ
sdČleními podle § 42 správního Ĝádu, konkrétnČ sdČleními vydanými písemnostmi: CJ MML 224503/16 ze dne
10.11.2016, CJ MML 106397/17 ze dne 18.5.2017 a CJ MML 155463/17 ze dne 28.7.2017, kde pro pĜesnost
upĜesĖujeme informaci o pĜesném termínu zahájení pĜestupkových a deliktních Ĝízení s jednotlivými subjekty.
Jednotlivá správní Ĝízení byla zahájena se stavebníkem dne 14.12.2016, se zhotovitelem dne 14.12.2016 a se
stavbyvedoucím dne 30.12.2016.
Správní orgán vám tímto zasílá v pĜíloze uvedené listiny jako požadované informace.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úĜad

ý.j. SUSD/7120/153053/17-KĜ

PĜílohy:
- kopie listiny CJ MML 106397/17
- kopie listiny CJ MML 224503/16
- kopie listiny CJ MML 155463/17
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