MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/107873/18-Vá
CJ MML 114429/18
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 21.5.2018

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon 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“) obdržel od
podání ze dne 11.5.2018,
Magistrátu města Liberec doručené dne 11.5.2018, doplněné podání dne 14.5.2018 označené jako „žádost
o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.,
v platném znění).
Uvedenými podáními požadujete dokumenty, které se týkají staveb komunikací na pozemcích parc. č.
229/6, 229/12 a 229/20 v katastrálním území Minkovice, obec Šimonovice, stavební povolení, kolaudační
rozhodnutí, případně kolaudační souhlasy.
Požadované dokumenty v příloze zasíláme :
Pod bodem 1) stavební povolení ze dne 4.10.2014, zn.: SUUR/7120/4355/04-Vá,rozhodnutí, nabylo
právní moci dne 11.10.2004
Pod bodem 2) kolaudační rozhodnutí ze dne 2.10.2008, č.j.: SUUR/7120/176690/07-Vá/KR, nabylo
právní moci dne 4.11.2008
Pod bodem 3) usnesení o zastavení kolaudačního řízení ze dne 22.4.2004, č.j.: SUUR/7120/219674/08Vá/zastavení řízení, nabylo právní moci 28.5.2009
Pod bodem 4) kolaudační rozhodnutí ze dne 2.11.2009, č.j.: SUUR/7120/172790/09-Vá/KR, nabylo
právní moci 25.11.2009
Ke kolaudačnímu rozhodnutí pod bodem 4) zasíláme stavební povolení ze dne 7.7.2004, zn.:
SUUR/7120/1382/04-Vá/rozhodnutí
Pod body č. 5), 6), a 7) žádosti ze dne 11.5.2018 a v doplnění žádosti o poskytnutí informací „InfZ“ ze
dne 14.5.2018 žádáte o další informace týkající se výstavby komunikací v katastrálním území Minkovice,
na pozemcích parc. č. 229/6, 229/12 a 229/20, obec Šimonovice.
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Pozemky, které uvádíte v žádosti se v rozhodnutích, které vám v příloze zasíláme, opakují, stavební úřad
Vás informuje, že poskytl rozhodnutí na komunikace na uvedených pozemcích, které se nacházejí
v archivu stavebního úřadu.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Přílohy :
Stavební povolení ze dne 7.7.2004, zn.: SUUR/7120/1382/04-Vá/rozhodnutí
Kolaudační rozhodnutí ze dne 2.11.2009, č.j.: SUUR/7120/172790/09-Vá/KR
Usnesení ze dne 22.4.2009, č.j.: SUUR/7120219674/08-Vá/zastavení řízení
Kolaudační rozhodnutí ze dne 2.10.2008, č.j.: SUUR/7120/176690/07-Vá/KR
Stavební povolení ze dne 4.10.2004, zn.: SUUR/7120/4355/04-Vá,rozhodnutí

Obdrží:

