STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor územního plánování
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Č.j.: UP/7110/262146/21/Be - UPUP
CJ MML 263648/21
Vyřizuje: Ing. Lenka Bedrníková/485 243 582

tel. 485 243 111

Liberec, dne 17. 12. 2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 15. 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 133/21 a předána
Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování k vyřízení.
V žádosti požadujete „zaslání anonymizovaného závazného stanoviska vydaného dle ustanovení
§ 96b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve věci záměru spočívajícího ve výstavbě těchto
stavebních objektů a provozních souborů v rámci výstavby haly pro výrobu a skladování na
pozemku p. č. 542/1, k. ú. Jeřmanice:
- SO 101 Přeložka vedení VN 35 kV
- SO 102 Přeložka kabelu ČD – Telematika
- SO 103 Hrubé terénní úpravy
- SO 104 Skladová a výrobní hala so 105 Základy nádrží na požární vodu a strojovna SHZ
- SO 106 Vrátnice
- SO 107 Přístřešek na kola motocykly
- SO 108 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 109 Dešťová kanalizace
- SO 110 Přípojka dešťové kanalizace
- SO 111 Splašková kanalizace
- SO 112 Přípojka splaškové kanalizace
- SO113 Prodloužení vodovodu
- SO 114 Areálový rozvod vody
- SO 115 Přípojka vodovodu
- SO 116 Kabelová přípojka sdělovacího vedení
- SO 117 Kabelová přípojka VN 35 kV
- SO 118 Venkovní rozvody NN a datové rozvody
- SO 119 Venkovní osvětlení
- SO 120 Oplocení
- SO 121 Terénní a sadové úpravy
- SO 122 Zařízení staveniště
Požadované závazné stanovisko mělo být vydáno odborem územního plánování Magistrátu města
Liberec, jako orgánem územního plánování, poté, co původní závazné stanovisko vydané tímto orgánem
dne 10. 7. 2020, č. j. UP/7110/102006/20/Pa – UPUP CJ MML 136212/20, bylo na základě přezkumu
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zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu v Liberci, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 9.
7. 2021, č.j. OÚPSŘ 168/2021/OUP, KULK 41159/2021/OÚP.“

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:
V příloze č. 1 odbor poskytuje požadované anonymizované závazné stanovisko
Přílohy: 1x anonymizované závazné stanovisko č.j.: UP/7110/232887/21/Pa – UPUP; CJ
MML 248702/21 ze dne 7. 12. 2021

Ing. Petr Kolomazník, v. r.
vedoucí odboru územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Obdrží dle požadavku v žádosti:

