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Liberec, dne 20.10.2021

CJ MML 219873/21

Oprávııěná úřední osoba: Pokorná Lenka
tel.

485243618

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
e znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InłZ“) obdržel od žadatele Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 a
Liberec XIV Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 ze dne 11.10.2021 CJ
211812/21 označené jako „Žádost O informace dle
zákona č. 106 O poskytnutí informací“.

MML

Jsou požadovány tyto informace: citujeme
O

Žádáme O informace

O

Tyto písemnosti prosíme poslat.

dle zákona č. 106 O poskytnutí informací týkajících se pozemkových parcel č.
770/1, 770/11, 770/12 a 771/1 v katastrálním území Ruprechtice. Tj. jaká rozhodnutí, Sdělení byla na
uvedené parcely vydána Stavebníın úřadem a Odborem územního plánování.

§právní orgán k V_aší žádosti poskytuje následující informaci:
Magistrát města Liberec, Odbor stavební úřad vydal:
0
č.j. SURR/7130/3197/2004-Re - Stavební povolení ze dne 12.7.2004
0
č.j. SUSD/7120/5699/2004-Há - souhlas S dělením pozemků ze dne 31.8.2004
č.j. SUSD/7120/179367/20-Há - sdělení ze dne 22.9.2020
č.j. SUSD/7120/186467/20-Há - Sdělení ze dne 5.10.2020
ˇ.'.
O
SUSD/7120/228180/20-Se - výzva bezodkladně zastavení prací ze dne 26.1.2021
I
SUSD/7120/024782/21-Se - usnesení přerušení řízení O odstranění stavby ze dne 21.9.2021 a ze dne
1.10.2021
ı
č.j. SUSD/7120/021625/21-Há - Sdělení ze dne 9.2.2021
O
č.j. SURR/7130/112416/21-Po - územní rozhodnutí 0 dělení pozemků ze dne 18.10.2021
('>‹O

çnh

SURR/7130/211812/21-P0

č.j.

sh. 2

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta (od 1.7.2019 je odborem územního plánování) vydal:
0 č.j. HAUP/71 10/ 153453/ 13/Ry - územně plánovací informace ze dne 21.10.2013
Magistrát města Liberec, odbor úzenmího plánování (do 1.7.2019 byl odbor hlavního architekta) vydal:
0
č.j. UP/7110/174176/20/Br-UPUP - sdělení Ze dne 8.9.2020
I
č.j. UP/71 10/ 174176/20/Lá-UP - závazné stanovisko ze dne 18.1 1.2020
4 č.j. UP/7110/142105/21/Du - sdělení ze dne 5.8.2021

Dále stavební úřad sděluje, že ve věci pozemků parc.č. 770/1, 770/11, 770/12 a 771/l vkatastralním území
Ruprechtíce jsou u stavebního úřadu podány žádosti O dodatečné povolení stavby, a to žádost Ze dne 17.9.2021
O dodatečné Stavební stavby “vodovodní řad a domovní rozvod el. pro 19 zahrad S chatkami““ v Souvislosti
S tímto řízením je vedeno řízení o odstranění stavby pod č.j. SUSD/7120/024782/21-Se a další žádost O
dodatečné povolení stavby „provedení stožáru osvětlení a provedení štěrkové manipulační odstavně plochy“,
v návaznosti j e vedeno řízení O odstranění Stavby pod č.j. SUSD/7120/024782/21-Se.
,

II.

ROZHODNUTÍ
O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Správní orgán rozhodl v souladu S ustanovením § 8a InÍZ O žádosti tak, že
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mítl poskytnout informace Z písemností

SURR/7130/3197/2004-Re - Stavební povolení ze dne 12.7.2004
SUSD/7120/5699/2004-Há - souhlas S dělením pozemků ze dne 31.8.2004
SUSD/7120/179367/20-Há - sdělení ze dne 22.9.2020
SUSD/7120/186467/20-Há - sdělení ze dne 5.10.2020
SUSD/7120/228180/20-Se - výzva bezodkladně zastavení prací ze dne 26.1.2021
SUSD/7120/024782/21-Se - usnesení přerušení řízení O odstranění Stavby ze dne 21.9.2021 a ze dne

1.10.2021

-

-

-

SUSD/7120/021625/21-Há - sdělení ze dne 9.2.2021
č.j. SURR/7130/112416/21-Po - územní rozhodnutí O dělení pozemků ze dne 18.10.2021
č.j. HAUP/71 10/ 153453/ 13/Ry - územně plánovací informace ze dne 21.10.2013
č.j. UP/7110/174176/20/Br-UPUP - Sdělení ze dne 8.9.2020
č.j. UP/71 10/174176/20/Lá-UP - závazné Stanovisko ze dne 18.11.2020
č.j. UP/7110/142105/21/Du - sdělení ze dne 5.8.2021

žadateli,

č.j.

kterým je

(dále jen ,,žadatel”), na základě žádosti,

dokumentech.

a to informace týkající se osobních údajů ve dvanácti

Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 11.10.2021 od žadatele žádost o poskytnutí informací podle Zákona O svobodném
k informacím.

přístupu

č.j.
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výše uvedených písemnostech provedl správní orgán anonymìzaci osobních údajů dle § 8a InÍZ, kterými
byly konkrétně tyto údaje: jméno, příjmení, adresa. Anonymizace byla provedena za účelem ochrany
osobnostního práva dotčených osob.

Vzhledem ktomu, že správní orgán žádosti zčásti nevyhověl, vydal dle § 15 odst. 1 IntZ rozhodnutí
O částečném odmítnutí žádosti. V tomto rozhodnutí nebyly poskytnuty informace týkající se osobních údajů

v souladu S § 8a InÍZ.
Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst.

1 InÍZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
úzenmího plánování a Stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u správního orgánu.

Odvolání se podává S potřebnýın počtem Stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správníınu 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 vedlej ší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodııutí je nepřípuslné.
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Míros

imek

odboru Stavební úřad

SURR/7130/3197/2004-Re - Stavební povolení ze dne 12.7.2004
SUSD/7120/5699/2004-Há - Souhlas S dělením pozemků ze dne 31.8.2004
SUSD/7120/179367/20-Há - Sdělení ze dne 22.9.2020
SUSD/7120/186467/20-Há - Sdělení ze dne 5.10.2020
SUSD/7120/228180/20-Se - výzva bezodkladně zastavení prací ze dne 26.1.2021
SUSD/7120/024782/21-Se - usnesení přerušení řízení O odstranění stavby ze dne 21.9.2021 a ze dne

1.10.2021

-

cí

SUSD/7120/021625/21-Há - sdělení ze dne 9.2.2021
č.j. SURR/7130/1 12416/21-Po - územní rozhodnutí O dělení pozemků ze dne 18.10.2021
č.j. HAUP/7110/153453/13/Ry - územně plánovací informace ze dne 21.10.2013
č.j. UP/7110/174176/20/Br-UPUP ~ sdělení ze dne 8.9.2020
č.j. UP/7110/174176/20/Lá-UP - závazné stanovisko ze dne 18.11.2020
č.j. UP/7110/142105/21/Du - Sdělení ze dne 5.8.2021
č.j.
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