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Liberec, dne 23.9.2019

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A ROZHODNUTÍ
I.
POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

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“) obdržel od
460 07 Liberec 7, podání ze dne 8.9.2019, doručené Magistrátu města Liberec dne 9.9.2019, označené jako
„Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů“ (dále jen „žádost“).
Žadatel požaduje poskytnutí následujících dokumentů:
Kopie územního rozhodnutí, stavebního povolení, stanovisko hlavního architekta a celkovou situaci RD
s vjezdem na pozemek. Dále pak informaci, která se týká určení uliční čáry pro RD na poz. parcele č. 2455/4
k.ú. Vratislavice nad Nisou.
V příloze Vám zasíláme požadované písemnosti:
Rozhodnutí ( společné územní a stavební řízení) ze dne 13.8.2019 pod č.j. SURR/7130/114384/19-So, Závazné
stanovisko odboru územního plánování ze dne 24.4.2019 pod č.j. HA/7110/067051/Ho-HAUP, dále pak situaci
stavby, včetně vjezdu na pozemek.
K dotazu, který se týká uliční čáry Vám podal informaci odbor územního plánování dne 20.9.2019 pod
č.j. ÚP/7110/192635/19/BE.

II.
ROZHODNUTÍ
O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 8a a § 11 odst. 1 písm. b) 1 InfZ o žádosti tak, že
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částečně odmítl poskytnout informace z výše uvedených písemností
osobě:
(dále jen „žadatel”), na základě žádosti, a to informací týkajících se osobních údajů.

Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 9.9.2019 od žadatele žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.
Ve výše uvedených písemnostech provedl správní orgán anonymizaci osobních údajů dle § 8a InfZ, kterými
byly konkrétně tyto údaje: jméno, příjmení, adresy. Anonymizace byla provedena za účelem ochrany
osobnostního práva dotčených osob.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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Přílohy:
Společné územní a stavební řízení ze dne 13.8.2019 pod č.j. SURR/7130/114384/19-So
Závazné stanovisko odboru územního plánování ze dne 24.4.2019 pod č.j. HA/7110/067051/Ho-HAUP
Situace stavby, včetně vjezdu na pozemek.

Obdrží:
trvalý pobyt:

založit: Liberec XXX

