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Oprávněná úřední osoba: RNDr. Václav Řezáč
485 243 607

T61.

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 ,,InÍZ“) obdržel od žadatele, jímž je

bytem
SURR/7130/256745/21-Ře ze dne 8.12.2021, označené jako
Sb.“ (dále jen ,,žádoSt“).

(dále jen ,,žadatel“) podání č._i.
,,Žádost O informace podle zákona č. 106/1999

Žadatel podal žádost, ve které požádal O informaci, citujeme:

„zaslání nově vydaného závazného stanoviska k souladu záměru ,, hala pro výrobu a skladování na p._p.cˇ. 542/1
.Ieřmanice” S územním plánem, které bylo vydáno v rámci územního řízení vedeného Magistrátem města

kú

Liberec, odbor územního rozvoje, pod sp. zn.

CIMML 0603 69/21

“.

V příloze Vám

Zasíláme kopii požadované písemnosti - závazné Stanovisko k předmětnému záměru, vydané
MML, odborem územního plánování, odd. úřadu územního plánování dne 7.12.2021 pod č._i.
UP/71 10/232887/21/Pa - UPUP CJ
248702/21.

MML

II.

ROZHODNUTÍ
O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Správní orgán rozhodl v souladu

s

ustanovením § Sa a

§ 11 odst.

částečně odmítl poskytnout informace
osobě:

1

z

písm. b)

1

InÍZ O žádosti tak, že

výše uvedených písemností

jen ,,žadatel”), na základě žádosti, a to informace týkajících se osobních údajů.

(dále

Č.j.

Sum/7130/256745/21-Řø

sh“.

2

Odůvodnění:
Správní orgán obdržel podání č.j. SURR/7130/256745/21-Ře ze dne 8.12.2021 od žadatele Mgr. Milana
Prieložného, týkající se o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ve

výše uvedené písemnosti provedl Správní orgán anonymizaci osobních údajů dle § 8a InÍZ, kterými byly
konkrétně tyto údaje: údaje O žadateli (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), podpis (parafa) oprávněné
úřední osoby a podpis příslušného vedoucího úředníka. Anonyınizace byla provedena za účelem ochrany
osobnostního práva dotčených osob.

Vzhledem ktomu, že

správní orgán žádosti zčásti nevyhověl, vydal dle § 15 odst. 1 InÍZ rozhodnutí O
části H. tohoto rozhodnutí nebyly poskytnuty informace týkající se osobních

částečném odmítnutí žádosti.
údajů v souladu s § 8a InÍZ.

V

Irv
Poučenı ucastııíků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InÍZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a Stavebníłıo řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u správního orgánu.

Odvolání se podává S potřebným počteın 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.
Odvoláníın 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

Příloha: závazné Stanovisko
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