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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 13. 12. 2021 obdrželo statutární město Liberec Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), která byla zaevidována pod číslem 130/21 a předána
Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování k vyřízení.
V žádosti je požadováno poskytnout informace o tom, „kdo je oprávněný vydávat závazná
stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení za statutární město Liberec a současně jaká je
stanovena lhůta pro vydání závazného stanoviska.“
V souladu s ust. § 14 odst. (5) písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Magistrát
města Liberec zastoupený odborem územního plánování, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím, v zákonné lhůtě zasílá požadované informace:
Pro upřesnění odbor územního plánování nejprve konstatuje, že statutární město Liberec
k územnímu řízení a stavebnímu řízení závazná stanoviska nevydává. Závazná stanoviska
vydávají dotčené orgány státní správy. Statutární město Liberec není dotčeným orgánem, proto
vydává stanoviska z pozice účastníka řízení.
Dle směrnice rady města č. 1 RM Organizační řád, přílohy č. 2 Funkční náplně odborů, kapitoly
8. Odbor územního plánování – zastupuje statutární město Liberec ve věcech týkajících se
umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka
pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy
tato pravomoc není přenesena na jiné odbory odbor územního plánování. Konečné stanovisko
podepisuje vedoucí odboru územního plánování. Vydávání stanovisek se řídí interními předpisy
statutárního města Liberec – směrnicí tajemníka č. 10T Vydávání stanovisek a souhlasů SML
pro účely správních řízení.
Lhůta pro vydání stanovisek v samostatné působnosti není stanovena, řídí se obecnými právními
předpisy, tj. bez zbytečných průtahů a ve lhůtě přiměřené.
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