
'I . - MAGISTRAT MĚSTA LI ,_ _ , 

ąàzfø nám. Dr. E. Beneše 1,460 59 Lxhfløøı _ 3 3 ÍÉE › ëıë ıęı. 485 243 111 DNE' Zm 

, „v PRE? NÖKHORUCENI Ň \ 'A odbor stavebnı urad 
._ !IÝ 

“ -_z~_---›--<‹--Tv. nvzvę-L-v-~ 7“ 
_ 
-- 

Č. j.: SURR/7130/209967/22-Re Liberec, dne 12.10.2022 CJ MML 215488/22 
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Hana Recová 
tel. 485 243 602 

Věc: poskytnutí informací 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 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 § 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 Sb., O svobodném přístupu k  
pozdějších předpisů (dále jen ,,InÍZ“) obdržel od žadatele  150 00 Praha - Smíchov podání CJ MML 209967/22 ze dne 3.10.2022 označené jako „Žádost o poskytnutí 
informací zrozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem vrámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., O územníın plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

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

- úmmní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí O změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, O změně vlivu užívání Stavby na území 
- rozhodnutí O společném územním a stavebníın řízení (společné povolení) 

územní souhlas, Společný úzenmí 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 01.7.2022 až 30.9.2022 týkají se pozemních 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. informace 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 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad na základě Vaší žádosti vyhledal ty písemnosti, které se vztahují k požadovanému datu. V prvním sloupci je uvedena písemnost, na základě které byly stavby povoleny, zkratka
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OI-IL ohlášení, U+S Společné územní a stavební řízení, SP Stavební povolení, druhý Sloupec dıˇuh stavby, třetí 
parcelní číslo, na kterém byla Stavba povolena včetně katastrálního území, dále datum vydání a žadatel 
(právnická osoba dle ICO). 

OHL stavební úpravy v l.NP, poz. č. 5985/6 v k.ú. Liberec, 12.8.2022 IČ 28748085 
OI-IL Stavební úpravy 2.NP , poz. č.156/1 v k.ú. Liberec, 22.8.2022 , IČ 26026619 
SP stavební úpravy 2.NP, poz. č. 540 v k.ú. Nové Pavlovice, 6.9.2022 , IČ 48267929 SP výrobní hala Nano Medical, poz. č. 1048/51 v k.ú. Doubí u Liberce, 30.8.2022 IČ 01780263 U+S rekonstrukce objektu Zeyerova, pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami, poz.č.53 89 V k.ú. Liberec, 
20.9.2022, IČ7o89ı508 
Uv+S přístavba haly ke stávajícímu objektıı, poZ.č.1380/5, 1382/2, 1380/2, 1380/ 1 v k.ú. Růžodol I, 30.9.2022, IC 25432591 
U+S Optimalizace zdrojové základny hlavního zdroje v TLI, poz. 3823/7, 3823/17, 3823/19 v k.ú. Liberec, 
14.9.2022 IČ 62241672 

Bc. Mirolav Šimek 
vedoucí odboru Stavební úřad 

počet S11`an:2 

Založit: 106/1999 Sb.


