MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
oddělení státního stavebního dozoru
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SUSD/7120/048006/18-Há
CJ MML 053554/18
Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Hejplíková

Liberec, dne 3.3.2018

Tel.: 485 243 614, e-mail: hejplikova.lenka@magistrat.liberec.cz

Společenství vlastníků Tovární 257, Liberec
Tovární č.p. 257/9
Liberec X-Františkov
460 10 Liberec 10

ROZHODNUTÍ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
I.
ROZHODNUTÍ
O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACE
Magistrát města Liberec, oddělení státního stavebního dozoru odboru stavební úřad, organizačním řádem
Magistrátu města Liberec určeného pro výkon přenesené působnosti jako stavební úřad (dále jen „dozorový
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“) a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15
odst. 1 o žádosti tak, že

č á s t e č n ě o d m í t l p o s k y t n o u t i n f o r m a c e z e s p i s u č.j.
SUS/7130/2372/2001-No,
osobě:
Společenství vlastníků Tovární 257, Liberec, Tovární č.p. 257/9, Liberec X-Františkov, 460 10
Liberec 10
(dále jen „žadatel”), na základě žádosti ze dne 18.2.2018, obdržené správním orgánem dne 23.2.2018, o
poskytnutí informace o povolení změny v užívání stavby:
·

anonymizovaná kopie Povolení změny v užívání části stavby ze dne 14.1.2002.

Odůvodnění:
Dozorový orgán obdržel dne 23.2.2018 od žadatele žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, která se týkala provozovny hudebního klubu SPOT Liberec v objektu č.p. 62 Liberec XFrantiškov, ul. Švermova, na pozemku parc. č. 504/2 v katastrálním území Františkov u Liberce, a její povolení
změny v užívání stavby. Dozorový orgán poskytl konkrétní listinu ze spisu řízení o povolení změny v užívání
pod č.j. SUS/7130/2372/2001-No.

Č.j. SUSD/7120/048006/18-Há

str. 2

Ve výše uvedené písemnosti provedl správní orgán anonymizaci osobních údajů dle § 8a InfZ, kterými byli
konkrétně tyto údaje: příjmení, telefonní číslo a podpisy. Anonymizace byla provedena za účelem ochrany
osobnostního práva dotčených osob.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

II.
POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle InfZ
Dozorový orgán Vám na základě výše uvedené žádosti o poskytnutí informací poskytuje podle § 12 InfZ
požadované informace v příloze této písemnosti.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Příloha: anonymizovaná kopie Povolení změny v užívání části stavby ze dne 14.1.2002
Obdrží:
Společenství vlastníků Tovární 257, Liberec, Tovární č.p. 257/9, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

