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SDĚLENÍ
Věc:

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím
Odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec, oddělení urbanismu a architektury, v samostatné
působnosti, příslušný podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a kapitoly 8, odst. A
bod 5. až 9., přílohy č. 2 Funkční náplně odborů, Směrnice rady č. 1 RM Organizační řád Magistrátu města
Liberec, účinné od 25.5.2018, obdrželo dne 4.6.2018 Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný zákon“), v níž se
domáháte poskytnutí informací:
„Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí
informace, ve které bude uveden soupis všech řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, kde bylo Statutární město
Liberec účastník řízení dle § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V poskytnuté informaci prosím o sdělení ke konkrétním řízení, jak Statutární město Liberec přistupovalo
k danému řízení, např. souhlasí, nesouhlasí, nevyjádřilo se apod.
Sledované období 2008 – 2018.“
Statutární město Liberec konstatuje, že je dle § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v souladu s § 27 odst. 2 správního
řádu, účastníkem všech řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, probíhajících v územním obvodu obce. V případě, že nemá
k zahájenému řízení žádné námitky ani se neodvolává proti rozhodnutí, bere tato řízení ve všech jeho fázích
pouze na vědomí. Příslušný k vedení řízení o povolení výjimky z tohoto ustanovení je Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který též vede centrální evidenci v této věci.
Statutární město Liberec Vám může vyhovět pouze poskytnutím informací k příslušným řízením, která byla
vzata na vědomí, za období 2017 – 2018. Za období 2008 – 2016 informace k daným řízením již
neevidujeme z důvodu, že u řízení (dokumentů) vzatých na vědomí se vztahuje skartační lhůta 1 rok.
K odmítnutí části žádosti Vám bylo zasláno samostatné rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odborem
právním a veřejných zakázek. ze dne 18.6.2018.
Za zpracování Vámi požadovaných informací Vám byla písemností ze dne 15.6.2018 pod č.j.
HA/7110/135381/18/Lá CJ MML 135747/18 vyčíslena úhrada, která byla dne 26.6.2018 přijata na účet
statutárního města Liberec.
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Na základě Vaší žádosti Vám v přílohách této písemnosti poskytujeme seznam konkrétních řízení, ve kterých
bylo statutární město Liberec účastníkem řízení a vzalo přijaté dokumenty pouze na vědomí, a dále řízení,
ve kterých se statutární město Liberec vyjádřilo.
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