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Liberec, dne 17.7.2020

CJ MML 140285/20

Oprávněná úřední osoba: Pokomá Lenka
tel.

485243618

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A ROZHODNUTÍ
I.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební ı'uˇ'ad příslušný podle 13 odst. 1 písm.
§
c) zákona č.
186/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve zııění pozdějších předpisů a jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správııí 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 ,,InÍZ“) obdržel od žadatele Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 ze dne 8.7.2020 CJ
133399/20 označené jako „Žádost O
poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů“.

MML

hou požadovány tyto informace: citujeme
0

Zda probíhá

I

Pokud bylo vydáno rozhodnutí, žádám O jeho poskytnutí.

či proběhlo (bylo vydáno rozhodııutí) ve věci: stavby na pozemku parc. č. 1219/2 v
katastrálním území Ruprechtice (stavba bez č.p.), vlastník Petr Němec, tj. úzenmí rozhodnutí, povolení
stavby, změny stavby, odstranění stavby.

Správní orgán k Vaší žádosti poskytuje následující informaci:
0
Ke stavbě nacházející se na výše uvedené parcele byl vydán územní souhlas ze dne 23.7.2019, č. j.
SURR/7130/044980/19-Po na stavbu "vOdovodní přípojka v Liberci XIV-Ruprechtice, ulice
Primátorská".

Dále stavební úřad sděluje, že ve věci stavby na pozemku parc. č. 1219/2 v katastrálním území Ruprechtice byla
u stavebního úřadu podána žádost O dodatečné stavební povolení ve věci „byt 3+1 v 1. patře stávajícího objektu
v Liberci XIV-Ruprechtice, ul. Radčická“, kde nebyly doloženy všecłmy podklady a řízení je přeıˇušeno.
V souvislosti S řízením o dodatečné povolení stavby je vedeno řízení O odstranění stavby pod č.j.
SUSD/7120/137174/17-Št zø dne 4.9.2017.
Stavební úřad evíduje další podanou žádost, a to ve věci společného řízení S názvem „rekonstrukce a dostavba
stávajícího objektu S využitím pro Zdravotní sﬁedisko, kanceláře a byty“ pod č.j. SURR/7130/063960/20-Po. I
tato žádost je přerušena Z důvodu nedoložení potřebných podkladů.

č.j.
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II.

ROZHODNUTÍ
O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Správní orgán rozhodl v souladu
ČN Ě!

-

Z 0 Ó( B Q<
FF

ustanovením

O Q-ı mítl

územní souhlas č. j.

žadateli,

S

č. j.

§ Sa IııÍZ

O žádosti tak, že

poskytnout informace

z

písemností

SURR/7130/044980/19-Po ze dne 23.7.2019

kterým je

(dále jen ,,žadatel”), na základě žádosti, a to informace týkající se osobních

údajů v jednom dokumentu.

Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 8.7.2020
přístupu k informacím.

od žadatele žádost O poskytnutí informací podle zákona O svobodném

Ve

výše uvedených písemnostech provedl správní orgán anonymizaci osobních údajů dle § 8a IníZ, kterými
byly konkrétně tyto údaje: jméno, příjmení, adresa. Anonymizace byla provedena za účelem ochrany
osobnostního práva dotčených osob.

Vzhledem ktomu, že Správní orgán

O částečném odmítnutí
v souladu S § 8a InÍZ.

žádosti.

žádosti zčásti nevyhověl, vydal dle § 15 odst. 1 InÍZ rozhodnutí
rozhodnutí nebyly poskytrıuty iııformace týkající se osobních údajů

V tomto

Poučení účastníků:
tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 IníZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u správního orgánu.
Proti

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.

,

ví
Í

Bc.Miro 'av Simek

oucí odboı'u stavební úřad

ć.j.
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Příloha:
-

Založit:

územní Souhlas

č. j. č. j.

zákon č. 106/1999 Sb.

SURR/7130/044980/19-Po ze dne 23.7.2019

