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SDĚLENÍ
Věc:

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím
Odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec, oddělení urbanismu a architektury, v samostatné a
přenesené působnosti, příslušný podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
kapitoly 8, odst. A bod 5. až 9., přílohy č. 2 Funkční náplně odborů, Směrnice rady č. 1 RM Organizační
řád Magistrátu města Liberec, účinné od 25.5.2018, obdrželo dne 25.6.2018 Vaši žádost o informaci
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „příslušný zákon“), v níž se domáháte poskytnutí informací:
„Vážení,
tímto Vás v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, žádám o zaslání následujících informací a dokumentů prostřednictvím mé datové schránky:
·

Veškerá stanoviska dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů v souvislosti
se stavbou na pozemku číslo 152/100 v k.ú. Horní Hanychov (pravděpodobně povolovanou na
pozemku číslo 152/6 v k.ú. Horní Hanychov).

Pro úplnost dodávám, že nežádám o poskytnutí stavební dokumentace ke stavbě.
V návaznosti na předchozí komunikaci dále uvádím, že nejsem účastníkem řízení ohledně uvedené stavby,
a proto se neuplatní právní úprava pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, k čemuž přikládám
judikát Nejvyššího správního soudu. Lapidárně řečeno – doufám, že se mně tentokrát nepokusíte odbýt
odkazem na úpravu nahlížení do spisu. Takový postup by nutně vyústil v podání stížnosti dle § 16a zákona
č. 106/1999 Sb.
Vzhledem k tomu, že jde o naskenování vybraných částí spisu a jejich odeslání prostřednictvím datové
schránky, tedy o veskrze jednoduché úkony, neměly by povinnému subjektu vzniknout žádné významné
související náklady.“
Za odbor hlavního architekta Vám tímto sdělujeme:
V samostatné působnosti odbor hlavního architekta, který je určen od 1.2.2016 Směrnicí rady č. 1 RM
Organizační řád Magistrátu města Liberec, příloha č. 2 Funkční náplně odborů, vydávat dílčí vyjádření
k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
zajišťovat vyjádření na základě podkladů samosprávných odborů a zastupovat statutární město Liberec
ve správních řízeních (dříve tuto činnost vykonával odbor právní a veřejných zakázek). Na základě
tohoto určení k pozemku parc. č. 152/6 v katastrálním území Horní Hanychov byla vydána tato
vyjádření, sdělení, informace:
·

V roce 2005 byla pro lokalitu, do které jsou též zahrnuty Vámi uvedené pozemky, zpracována
urbanistická studie Liberec – Hanychov obytná zóna „Krásná Vyhlídka“, která stanovila regulační
podmínky plošného a prostorového uspořádání území. V této studii bylo mimo jiné navrženo dělení
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pozemků. Později v roce 2013 v místě jedné ucelené části na základě prokázání vhodnějšího řešení
byla upravena parcelace. Podle této studie se zástupci statutárního města Liberec při vyjadřování
z hlediska samostatné působnosti řídili při umisťování jednotlivých staveb. Vzhledem k pokročilému
stádiu výstavby je studie zohledňována a je brána jako komplexní řešení celé lokality „Krásná
Vyhlídka“, jak je požadováno v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2002 .
·

Regulační podmínky na zástavbu na pozemcích parc. č. 152/6, 152/21, 152,22, 152/23, 152/24,
152/25, 152/27, 152/28, 152/29, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8 v k.ú. Horní Hanychov pod CJ MML
UK/7110/0208/10 ze dne 8.11.2010 (viz příloha), vydané tehdejším odborem strategie a územní
koncepce.

·

Vyjádření k žádosti o souhlas statutárního města Liberec – stavba „Novostavba rodinného domu
s výukovým centrem na pozemku p.č. 152/6 v k.ú. Horní Hanychov“ pod CJ MML 067794/14
PR 129/14 ze dne 5.6.2014, které bylo vydáno odborem právním a veřejných zakázek, který v té době
zastupoval statutární město Liberec. Odbor hlavního architekta k tomuto vyjádření vydal dílčí
vyjádření z hlediska urbanismu a architektury (viz příloha).

·

Vyjádření k žádosti o souhlas statutárního města Liberec – stavba „Novostavba rodinného domu
s výukovým centrem na pozemku p.č. 152/6 v k.ú. Horní Hanychov“ pod CJ MML 157101/14
PR 331/14 ze dne 24.10.2014, které bylo vydáno odborem právním a veřejných zakázek. Odbor
hlavního architekta k tomuto vyjádření vydal dílčí vyjádření z hlediska urbanismu a architektury (viz
příloha).

V přenesené působnosti k pozemku parc. č. 152/6 v katastrálním území Horní Hanychov byla
vydána v přenesené působnosti tato vyjádření, sdělení, informace:
·

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na pozemku parc.
č. 152/6 a 152/23 v katastrálním území Horní Hanychov pod č.j.: HAUP/7110/157946/13/Ry ze dne
21.10.2013 (viz příloha).

Pozn.: Na vyjádření, která vydává odbor hlavního architekta v samostatné i v přenesené působnosti, se
vztahuje v souladu s přílohou č. 1 Spisový a skartační plán Směrnice tajemníka 4T ze dne 17.2.2017
skartační lhůta 10 let, proto Vám poskytujeme informace max. 10 let zpětně.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Kolomazník, v.r.
vedoucí odboru hlavního architekta

Za správnost vyhotovení: Lenka Lenertová Skřivánková
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