MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/097627/18-Šk
CJ MML 106333/18
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Štoková
tel. 485243612

Liberec, dne 10.5.2018

Věc:
Žádost o informaci dle zákona číslo 106/1999 Sb.
o pozemku p.č. 168/2, k.ú. Františkov u Liberce
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 stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a 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 (dále jen „MML“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1, § 4a a § 14 odst. 5 písm. d), InfZ
poskytuje informace na žádost o poskytnutí informací podanou
dne 26.4.2018

dle zákona č. 106/1999 Sb., InfZ, které se týkají probíhajících stavebních řízení na pozemku p.č. 168/2 k.ú.
Františkov u Liberce a zda se mohu přihlásit do řízení jako účastník řízení, coby vlastník sousedního pozemku
p.č. 167/1 2 k.ú. Františkov u Liberce.
Stavební úřad na základě žádosti sděluje, že na výše uvedeném pozemku neprobíhá v současné době žádné
stavební řízení. V současné době je na stavebním úřadě vedeno územní řízení pod č.j. SURR/7130/196804/16Ře, kde jste účastníkem. Toto řízení obsahuje velký počtem účastníků, tudíž jeho povolení bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání účastníků řízení, proto bylo územní rozhodnutí
postoupenou na Krajský úřad Libereckého kraje, který po prozkoumání vrátil řízení k novému projednání.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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