MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/073891/18-Ka
CJ MML 082426/18
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marina Kallmünzerová
tel. 485243622

Věc:

Liberec, dne 10.4.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákonu č. 106/1999 Sb.

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 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1, § 4a a § 14 odst. 5 písm. d), InfZ
poskytuje informace na žádost o poskytnutí informací podanou
dle zákona č. 106/1999 Sb., InfZ, které se týkají novostavby bytového domu v ul. Komenského, na kterou bylo
vydáno dodatečné povolení stavby dne 12.6.2017, č.j. SURR/7130/177926/16-Ka. Soupis požadovaných
informací se vztahuje ke kolaudačnímu řízení k výše uvedenému bytovému domu.
Stavební úřad na základě žádosti poskytuje kopie dokladů, které budou přílohou k tomuto dopisu:
a) Obsah spisu kolaudačního řízení
b) Kolaudační rozhodnutí ze dne 9.3.2018, č.j. SURR/7130/029212/18-Ka CJ MML 058512/18
c) Doklad o přidělení čísla popisného ze dne 9.3.2018, č.j. SURR/7130/029212/18-Ka
CJ MML 059108/18
d) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu ze dne 31.1.2018
e) Protokol o kontrolní prohlídce ze dne 26.2.2018
f) Souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí dne 22.2.2018, č.j.
MML/ZP/Piv/036598/18-SZ036598/18/2
g) Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec – odboru dopravy dne 22.2.2018, č.j. MML036548/18OD/Bb
h) Závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Libereckého kraje dne 7.3.2018, č.j. KHSLB
03253/2018,
i) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajského ředitelství dne
28.2.2018, č.j. HSLI-17-28/KŘ-P-PRE-2018.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Č.j. SURR/7130/073891/18-Ka

Příloha (obsah dle výše uvedeného)
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