MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/117424/18-Šk
CJ MML 128108/18
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Štoková
tel. 485243612

Věc:

Liberec, dne 5.6.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákonu č. 106/1999 Sb.

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 řízení či jiných řízení na pozemkcích parc. č.
134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 v katastrálním území Janův Důl u Liberce
Stavební úřad k požadovaných informací sděluje následující:
Na pozemcích p.č. 135 a 136 k.ú. Janův Důl u Liberce v současné době stavební úřad vede řízení ve věci:
Demolice stávajícího rodinného domu a garáží, ul. Volgogradská, Liberec IX.-Janův Důl, (dále jen
"stavba") na pozemku parc. č. 135 v katastrálním území Janův Důl u Liberce.
Toto řízení bylo dne 19.3.2018 pod č.j. SURR/7130/005845/18-Šk CJ MML 065574/18 přerušeno a vlastník byl
vyzván k doplnění žádosti. Vlastník dne 20.4.2018 žádost úplně 3doplnil, v nejbližších dnech bude toto řízení
zahájeno.
Na pozemcích p.č. 134/1, 134/2 a 144/4 k.ú. Janův Důl u Liberce v současné době nejsou vedena žádná řízení.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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