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Sdělení o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Statutární město Liberec/Magistrát města Liberec obdržel dne 8. 10. 2022 Vaši žádost podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ve věci přípravy, realizace a provozování komunikace 

Habrová v Liberci, Nový Harcov. 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující 

se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace je z valné části 

v soukromém vlastnictví (p.p.č. 1039/16, k. ú. Nový Harcov), nevztahuje se Vámi požadovaná 

informace k působnosti statutárního města Liberec a ani potřebnými informacemi  SML 

nedisponuje.  

 

Níže Vám poskytujeme informace, které jsme byly schopny v předmětné věci v našich složkách 

a archivech dohledat.  

 

SML ve svých archivech neeviduje žádnou uzavřenou plánovací smlouvou 

s investorem/investory, ve které by byla zahrnuta výstavba komunikace včetně VO na ul. 

Habrová.  

 

SML nedisponuje informací, nebo dokumentem, zda se na výstavbě této infrastruktury 

finančně, nebo jinak podílelo.  

 

SML disponuje stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím k výstavbě předmětné 

komunikace, které kopie Vám přikládáme do přílohy. Z předmětných dokumentů ale opět 

nevyplívá žádné finanční, nebo jiné zapojení města na výstavbě.  

 

SML zajišťuje provoz veřejného osvětlení a provádí zimní údržbu předmětné komunikace. 

Veřejné osvětlení, je v dané lokalitě umístněné historicky, přičemž vlastníkem je právě SML. 

SML jako dobrý hospodář proto na svém majetku vykonává údržbu a to přes smluvní organizaci 

Technické služby Liberec.  
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V případě zimní údržby komunikace neevidujeme dokument na základě, kterého se tak děje. 

Protože komunikace Habrová je z valní části v soukromém vlastnictví (p.p.č. 1039/16, k. ú. 

Nový Harcov), SML odstraní předmětnou komunikaci se seznamu ulic, na kterých vykonává 

zimní údržbu.  

 

 

Mgr. Lukáš Hýbner v. r. 

Vedoucí odboru správy veřejného majetku 

 

 

 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup statutárního 

města Liberec/Magistrátu města Liberec podat stížnost dle § 16a InfZ, a to u statutární města 

Liberec/Magistrátu města Liberec ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O 

stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Libereckého kraje. 


