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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 ě. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím,
ve zııění
pozdějších předpisů (dále jen ,,lnÍZ“) v souladu S ustanoveními § 4 odst. 1, § 4a a 14 odst. 5 písm.
§
d), InÍZ
poskytuje informace na žádost o poskytnutí informací, kterou podal dne 10.10.2020
(dále jen ,,žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona

ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění,

„ Dobrý den,
žádám tímto 0

citace:

č.

I06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

vystavení potvrzení o skutečnosti, zda bylo někdy vydáno povolení (ať již stavebním úřadem,

památkovým úřadem, číjínou součástí Magistrátu) ohledně označení budovy reklamm'mi tabulemi či cedulemi,
resp. umıisteˇní reklamních ploch na budově Lı'pová 664, Liberec. A to bez ohledu na to, zda
reklamní plocha
umístěná na budově Lípová 664 má čí nemá charakter stavby. Pokud ano, tak komu bylo povolení vydáno a
jaký
obsah reklamních ploch byl žádán a povolen. V případě zamítnutí takové žádostí pak komu byla zamítnuta a
jaký obsah měla reklamní plocha mít. V prˇıpadě, že taková povolení byla vystavena, dotazujz' se dále, zda a
komu byla v průběhu dalších let měněna či doplňována, a to především S ohledem na obsah reklamní plochy,
její velikost, rozšíření či umístění. V případě, že taková povolení byla vystavena či doplňována, měněna
a
rozšířována, žádám o vyhotovení jejich kopií skenem (všech původních Í následně změn či doplňků) a zaslání
na
mojí uvedenou elektronickou adresu. Velmi děkuji a jsem s pozdravem. “
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, na základě žádosti poskytuje následující informaci:
Objekt č.p. 664, Liberec IV -Perštýn, ulice Lípová se nachází na pozemku parc. č. 1107/2, 1112/3 V katastrálním
území Liberec. Z dostupných materiálů a informací stavebního úřadu, tzn. archivů stavebního úřadu a
počítačová databáze, se nedohledaly takové doklady, kterými by byla samostatně řešena stavba pro reklamu
nebo reklarrmí zařízení na tomto objektu.

V

Souvislosti S uvedením novostavby ,,Polyfunkčního domu Liberec - Lipová“ do trvalého užívání V
roce 2006,
které bylo přiděleno č.p. 664, Liberec IV-Perštýn, ulice Lípová a ostatních provozoven,
byly vrámci stavby
osazeny reklamní poutače pro provozovnu lékárny a obchodu LIDL. Reklamní poutače po zrušené lékámě
nahradily reklanmí poutače pro provozovnu cukrámy a po rozšíření obchodní části provozovny LIDL
byla
V rámci projektové dokumentace řešena nová reklanmí zařízení LIDL.
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době není stavebním úřadem vedeno žádné

řízení,

nebyla uzavřena veřejnoprávní Smlouva, či
nebo zařízení na domě č.p. 664, Liberec

certiﬁkát autorizovaného inspektora, které by řešilo reklanmí stavbu
IV -Perštýn.
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Zal. č.p. 664/LI V-Peršıýn
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