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Věc: poskytnutí inforınací dle zákona číslo 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 

Magistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci, jako Správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon O pozemních 
komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vplatııém znění a jako věcně a místně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění poulějších 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 ,,InÍZ“) obdržel od žadatele  
08 Liberec podání CJ MML 239866/21 ze dne 16.11.2021 označené jako „Žádost O poskytnutí informací 
podle zákona 106/ 1999 Sb.“ 

Podle zákona č.106/1999 S., je požadována informace ve věci Stavby : Rodinné a bytové domy v Dolním 
Hanychově „Páteřní komunikace mezi ulicí Erbenovou a BřeZnickou“, I. etapa, a to : 

- proč a na základě čeho byla komunikace realizována zcela odlišně od projektu a proč byl e 
všemi změnami vydán kolaudační souhlas S užíváním stavby. 

Žadatel uvádí, že : 

v rozhodnutí -- stavební povolení bylo vydáno dne 23.7.2007 pod ‹ˇ:.j.: SUUR/7120/ 60052/07- 
Vá/ SP, že podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Rendl mělo být umístěno 24 
kolmých parkovacích míst a zbylá parkovací místa měla být postavena jako krytá mezi domy 
S tím, že jejich stropy budou zatravněny, 

- komunikace byla V 1. etapě realizována zcela odlišně, všeclma parkovací místa (celkem 60) jsou 
kolmá na vozovku a žádná krytá nebyla realizována a chodník je přímo u bytových a řadových 
domů, 

- vkolaudačním souhlasu č.j.: SURR/7130/148777/12-Vá/KS ze dne 16.1.2013 je na Straně 2 
uvedeno „Stavba byla provedena podle schválené projektové dokumentace, bylo realizováno 60 
parkovacích stání, Z toho 3 pro imobilní spoluobčany, chodník byl přemístěn podél bytových a 
řadových domů, nikoliv podél komunikace. 

Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad konstatuje, že 2 

- dle citovaného Stavebního povolení byla povolena přístupová komunikace S chodníky a 
parkovacími plochami - I. etapa délky 217,50 m, ukončena slepě S možností otáčení vozidel
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(místo pro otáčení), parkovací plochy byly povoleny jako parkování kolmá v celkovém počtu 24, 
z toho 3 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, V tomto rozsahu byla 
schválena projektová dokumentace. Krytá parkovací místa mezi domy nebyla stavebníın úřadem 
stavebně povolena, 

uvedený kolaudační Souhlas S užíváním stavby byl vydán ne jen na základě Stavebního povolení 
na stavbu, ale také na základě Zaměření stavby, tedy dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků číslo : 1148-148/2012 na pozemcích parc. č. 169/7, 204/39, 204/40, 204/41, 204/42, 
204/43, 204/44, 204/45, 204/46, 204/47, 204/48, (všechny Ostatní plocha - ostatní komunikace), 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků číslo : 888-23/2007 na pozemcích parc. č. 168/l, 
168/4, oba (ostatní plocha - Ostatní komunikace), všecłmy uvedené pozemky vkatastrálním 
území Dolní Hanychov, a dále na pozemcích parc. ě. 204/12, 169/3, 169/1, 204/1, všechny 
(ostatní plocha - ostatní komıuıikace) v katastrálním území Dolní Hanychov; stavebník k žádosti 
O vydání kolaudačního souhlasu předložil dokumentaci skutečného provedení stavby, která 
spočívala ve změně umístění chodníku, byl přemístěn podél bytových a řadových domů, bylo 
zřízeno 60 parkovacích stání, Z toho 3 místa pro imobilní spoluobčany, změna se týká pouze 
přesunutí chodníku a parkovacích stání na pozemcích Lu-čených pro stavbu stavebním povolením, 
byla odsouhlasena dotčenými orgány. 

c. Miroslav Š' ek 
ve ucí odboru stavební úřad 
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