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Í\„\-5"' MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
odbor stavební urad 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

Č. j.: SURR/7130/152391/22-Re Liberec, dne 15.7.2022 CJ MML 153852/22 
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Hana Recová 
tel. 485 243 602 

Věc: poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona ě. 183/2006 Sb., o úzenmím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § ll 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  
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) obdržel od žadatele  150 00 Praha - Smíchov podání CJ MML 000857/22 ze dne 12.7.2022 označené jako „Žádost o poskytnutí 
informací Zrozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadeın vrámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon). 

Jsou požadovány tyto infonnace Z rozhodnutí (resp. Z dokumentů nalnˇazujících rozhodnutí) ve formě jejich 
kopií nebo jednoduchým přehledem a to: 

- úzenmí rozhodnutí O umístění stavby nebo zařízení 
~ územní rozhodnutí o zıněně vlivu užívání stavby na území 
- územní Souhlas nahrazující úzenmí rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí O společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

úzenmí souhlas, společný územní souhlas 
jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující Stavební povolení či stavební ohlášení 

vydaných správním orgánem za období od 01.4.2022 až 30.6.2022 týkají se pozermıích staveb (budov) pro 
právnické osoby. 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) jsou požadovány tyto informace: 
- identifikace žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO ) 
- identifikaci stavby (např. iııfonnace o druhu a účelu stavby, příp.co stavba obsahuje nebo krátký popis 

stavby) 
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle nebo ulici) 
~ druh rozhodnutí 
- datıun vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad na základě Vaší žádosti vyhledal ty písenmosti, které se vztahují k požadovanému datu. V prvním sloupci je uvedena písemnost, na základě které byly stavby povoleny, zkratka
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U+S společné územní a Stavební řízení, SP Stavební povolení, druhý Sloupec druh Stavby, fietí parcelní číslo, na 
kterém byla stavba povolena včetně katastráhıího území, dále datum vydání a žadatel (právnická osoba dle 
ICO). 

SP Strojovna, Vrátnice, komunikace včetně parkoviště, pozemek číslo 611/4, 613/ 1-4, 614-626 v k.ú. Doubí u 
Liberce, 14.4.2022, IČO 04614941 

SP Energetická úspora objektu ZŠ, pozemek č. 161 1,1612 v k.ú. Liberec, 10.6.2022, IČO 00262978. 

 

počet Iistů:2 

Obdrží: 

vedo cí odboru St uřad 

založit: 106/1999 Sb.
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