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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Magistrát města Liberec, oddělení státního stavebního dozoru odboru stavební úřad, organizačním řádem
Magistrátu města Liberec určeného pro výkon přenesené působnosti jako stavební úřad (dále jen „správní
orgán“) příslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 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 dle § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“) obdržel od
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
(dále jen „žadatel“) podání ze dne 1.2.2022, doručené Magistrátu města Liberec dne 1.2.2022, označené jako
„Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů“ evidované pod CJ MML 027389/22, (dále jen „žádost“).
V žádosti žadatel uvádí, citujeme:
Vážení,
klient – obchodní korporace
PSČ 460 01
byl přípisem Veřejného ochránce práv ze dne 23. 11. 2021 č. j. KVOP – 49194/2021 a jeho příloh (viz přílohy)
informován, že Veřejnému ochránci práv bylo Magistrátem města Liberec, Odborem stavební úřad ve věci
LIBEREC III – Jeřáb“ sděleno, že:“ dne 16. 11. 2021 proběhne ve stavbě
neohlášená kontrolní prohlídka stavebního úřadu ve spolupráci s orgány policie, a to v souvislosti
s provozovatelem avizovanou akcí, spojenou s hudebními produkcemi“
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
a) zda ze strany Magistrátu města Liberec, Odboru stavební úřad byla provedena dne 16.11.2021 uvedená
neohlášená kontrolní prohlídka,
b) pokud byla provedena, pak zda bylo zjištěno porušení stavebního zákona a případně zda byla v této
souvislosti uložena nějaká sankce,
c) zda byla ze strany Magistrátem města Liberec, Odborem stavební úřad byla provedena v období od
16.11.2021 v uvedeném objektu
Liberec III – Jeřáb ještě nějaká další kontrolní
prohlídka, a pokud byla, pak zda bylo zjištěno porušení stavebního zákona a případně zda byla v této
souvislosti uložena nějaká sankce
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Správní orgán k Vaší žádosti sděluje informace v žádosti jednotlivě specifikované a označené písmeny k bodu
a), b), c):
a) dne 16.11.2021 byla ve spolupráci s městskou policií provedena předem neohlášená kontrolní prohlídka,
b) předem neohlášená kontrolní prohlídka byla provedena a nebylo zjištěno porušení stavebního zákona,
c) od 16.11.2021 nebyla provedena žádná další kontrolní prohlídka ve výše uvedeném objektu.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:

