MAGISTRÁT MċSTA LIBEREC
odbor stavební úĜad
oddČlení státního stavebního dozoru
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
ý. j.: SUSD/7120/149489/17-KĜ
CJ MML 155452/17
OprávnČná úĜední osoba: Ing. Marie KĜepelová, v z. Ing. Jaroslav Urban

Liberec, dne 31.7.2017

Tel.: 485 243 524, e-mail: krepelova.marie@magistrat.liberec.cz

Spolek Na Ladech
Jungmannova þ.p. 319/7
Liberec III-JeĜáb
460 07 Liberec 7

ROZHODNUTÍ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
I.
ROZHODNUTÍ
O ýÁSTEýNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACE
Magistrát mČsta Liberec, oddČlení státního stavebního dozoru odboru stavební úĜad, organizaþním Ĝádem
Magistrátu mČsta Liberec urþeného pro výkon pĜenesené pĤsobnosti jako stavební úĜad (dále jen „dozorový
orgán“) pĜíslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) zákona þ. zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“), jako vČcnČ a místnČ
pĜíslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“) a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15
odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 2 písm. c) o žádosti tak, že

odmítl poskytnout požadované kopie projektových
d o k u m e n t a c í z e s p i s Ĥ þ.j. SUSR/7130/094431/09-Kob a
SUSR/7130/128504/09-Kob
právnické osobČ:
Spolek Na Ladech, Jungmannova þ.p. 319/7, Liberec III-JeĜáb, 460 07 Liberec 7
(dale jen „žadatel”), na základČ žádosti ze dne 19.7.2017 o poskytnutí informace o þásti 1.NP objektu þ.p. 302,
Liberec III-JeĜáb, ul. Široká, a to informace v žádosti jednotlivČ specifikované a oznaþené písmenem a) a b):
a) Kopii projektové dokumentace, na základČ které bylo vydáno stavební povolení,
b) Kopii opravené dokumentace skuteþného stavu stavby pĜedložené v rámci ústního jednání ze dne
29.7.2009,
c) Poskytnutí informace, zda ke stavbČ povolené Stavebním povolením a užívané na základČ
Kolaudaþního souhlasu probČhlo do 30.4.20017 nČjaké další Ĝízení, kterým došlo ke zmČnČ stavby
(pĜípadnČ zmČnČ v úþelu užívání stavby) oproti Stavebnímu povolení a Kolaudaþnímu souhlasu.
V pĜípadČ, že ano, žádáme o zaslání kopí spisu/spisĤ takového Ĝízení, vþetnČ kopií projektové
dokumentace, vyjádĜení dotþených orgánĤ a vydaných rozhodnutí/usnesení.
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OdĤvodnČní:
Projektová dokumentace naplĖuje znaky autorského díla. Jelikož byla projektová dokumentace poskytnuta
Magistrátu mČsta Liberec, odboru Stavební úĜad jako podklad pro rozhodnutí, není Magistrát mČsta Liberec
k výkonu autorského práva, pod nČjž spadá poskytnutí projektové dokumentace tĜetí osobČ. Magistrát mČsta
Liberec, odbor Stavební úĜad tak v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona þ. 106/1999Sb., o
svobodném pĜístupu k informacím neposkytuje þást požadované informace. Majetková práva k pĜedmČtu
ochrany práva autorského vykonává vlastník budovy þ. p. 302, Liberec III-JeĜáb, ul. Široká.
Pouþení žadatele:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního Ĝádu Krajského úĜadu Libereckého kraje, podáním u Magistrátu mČsta
Liberec.
Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.

II.
POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle InfZ
Dozorový orgán vám na základČ výše uvedené žádosti o poskytnutí informací poskytuje podle § 12 InfZ
doprovodnou informaci k požadované informaci v žádosti oznaþené písmenem c) a vymezené následovnČ:
informace, zda ke stavbČ povolené Stavebním povolením a užívané na základČ Kolaudaþního souhlasu probČhlo
do 30.4.20017 nČjaké další Ĝízení, kterým došlo ke zmČnČ stavby (pĜípadnČ zmČnČ v úþelu užívání stavby) oproti
Stavebnímu povolení a Kolaudaþnímu souhlasu. V pĜípadČ, že ano, žádáme o zaslání kopí spisu/spisĤ takového
Ĝízení, vþetnČ kopií projektové dokumentace, vyjádĜení dotþených orgánĤ a vydaných rozhodnutí/usnesení,
a to, že po ovČĜení archivĤ stavebního úĜadu bylo zjištČno, že žádná taková informace neexistuje.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru Stavební úĜad

Obdrží:
Spolek Na Ladech, Jungmannova þ.p. 319/7, Liberec III-JeĜáb, 460 07 Liberec 7
Vrátit KĜ

