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MAGISTRÁT MĚSTA 
odbor stavební úr ŮEDÁNOKDORUČENIˇ 

Č. j.: SURR/7130/207020/22-I-Í-.‹ Liberec, dne 5.10.2022 
CJ MML 211852/22 
Oprávněná úřední osoba: Bc. Soňa Nosková 
Tel. 485 243 604 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona číslo 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 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 
zrıění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“), Z pověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako povimıý 
subjekt (dále jen ,,lVIML“) dle § 2 odst. l zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,IníZ“) obdržel od žadatele, jímž je

Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25, podání CJ MML 207020/22 ze dne 28.9.2022, 
týkající se reklamních Zařízení na poz. p.č. 4163 V k.ú. Liberec. 

Jsou požadovány tyto informace: 
a) Který den této stavbě bylo vydáno povolení pro stavbu? 
b) Který den toto povolení vyprší? 

Dále se v písemnosti uvádí, že pokud stavba pro reklamu nemá platné povolení, je písemnost podána jako 
podnět k Zahájení řízení O odstranění Stavby. 

K uvedené stavbě reklamního Zařízení stavební úřad uvádí: 
Výše uvedené parcelní číslo nebylo v katastru nemovitostí nalezeno. Dle doložené fotodokumentace stavební 
úřad Zjistil, že se jedná o pozemek p.č. 4005/2 v katastrálním území Liberec. 

a) Stavba pro reklamu - billboard - byl povolen dne 21.8.2009 (platnost povolení byla opakovaně 
prodloužena do 31.1.2027). 

b) Toto povolení vyprší dne 31.1.2027. 

Bc. Mirosl imek 
v oucí odboru stavební úřad 
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