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Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako Stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. l písm. c) 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 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
pozdějších předpisů (dále jen ,,InÍZ“) obdržel od žadatele
IV-Perštýn 460 01 Liberec l podání CJ
199656/20 ze dne 13.10.2020 označené jako „Žádost o
informace podle zákona č-l06/ 1999 Sb. a vysvětlení k věci stavby konečná
Plátenická ulice“ (dále jen

MML

,,žádost“).

MHD

Vžádostı' žadatel uvádí, cıˇtujeme:

Vreakci na vaše sdělení ze dne 6.10.2020 CJ MML 1943 71/20 vás na základě zákona
106/1999 Sb. a jako
oprávněný účastník řízení O dodatečném povolení stavby Oprava chodníku a točky
~ul.
,,

MHD

Liberec.“
1.

2.

Žádám 0 poskytnutí dokladů, které jste dohledalı' ve stavebním archivu a které dokládají, že komunikace
- dnes točka MHD- a čekárna /MHD tamtéž jsou stavbami
povolenými.
Dále žádám 0 vysvětlení o jakou stavbu se dle názoru Stavebního úřadu jedná a zda
smí být ıçvužívána
způsobem a v rozsahu, jakým je aktuálně ıçvužívána DPMLJ a.s. - jako točka
autobusů, konečná
autobusů S parkováním autobusů,

3.

Plátenická,

Žádám také 0

WC pro řidiče, stanoviště nádob na tříděný odpad.

mám vnímat předchozí vyjádření Stavebního úřadu víz např. Výzva ze dne
22.5.2020, kde je předmeˇtná stavba považována ze strany Stavebního úřadu za
stavbu nepovolenou a
nedokončenou a stavebníkovı' (majiteli) se ukládá celá řada podmínek kjejímu dodatečnému
povolení.
vysvětlení jak

Správní orgán k Vaší žádosti sděluje informace v žádosti jednotlivě speciﬁkované 8
označené čísly k bodu:
1.

čekáma MHD“ - poskytujeme kopii Stavebního povolení ze dne 31.07.1986 č.j.: ÚP/ l/25 80/86Sch a Kolaudační rozhodnutí ze dne 8.12.1986 č.j.: UP/ 1/4126/86-Sch.
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II.

RQZHODNUTÍ
O ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Správní orgán rozhodl v souladu S ustanovením § 15 odst.
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ve spojení

S §

2 odst. 4 O

poskytnout informace

informaci neuvedenou VI., Stavební úřad sděluje že požadovaná dokumentace nebyla

odmítl poskytnout informace
0

k bodům 2 a 3

fyzické osobě

:

(dále jen ,,žadatel”).

Odůvodnění:

žádosti tak, že

Stavební úřad odmítl poskytnout informace.
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kopie Stavebního povolení ze dne 31.07.1986 č.j.: UP/ 1/25 80/86-Sch -A4
kopie Kolaudačního rozhodnutí ze dne 8.12.1986 č.j.: UP/1/4126/86-Sch - A4

Obdrží:

