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Č. j.z SURR/7130/249908/22-šá Liberec, dne 5.12.2022 
CJ MML 256493/22 
Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Šmídková 
Te1.485 243 623 

INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDÉJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,Stavební zákon“) 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“), Zpověření tajemníka 
Magistrátu města Liberec jako povimıý Subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu 
k infonnacím, ve mění pozdějších předpisů, obdržel dne 25.11.2022 od žadatele 

 Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25 
(dále jen ,,žadatel“) žádost O poskytnutí informací podle Zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to (citace žádosti): 

„ Váženfl 

S odvoláním na zákon 106/J 999 Sb. O svobodném přístupu lt ínfiırmacím bych vás tímto rád požádal 
0 následující informace týkající se reklamních zařízení (3 las) na pozemku č. 1323/5 vkatastrálním území 
Růžodol I [682209], provozovaných společností „Bigboard“ a ,, CI'Tmedia “.“ 
a. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? 
b. který den toto povolení vyprší? 
Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto v souladu se zákonem 500/2004 S. 
podnět k zahájení řízení O odstranění stavby. 

Povinný subjekt.“ Magistrát města Liberec, Stavební úřad 

Děkuji, “



č.j. SLJRR/7130/249908/22-Šá flıx. Z 

K žádosti O informace byla předložena pouze jedna fotografie se stavbami pro reklamu, stavby pro reklamu 
nebyly blíže upřesněny zákresem do snímku katastrální mapy. Zdejší stavební úřad dle dostupných podkladů 
sděluje, že byly dohledány níže uvedené platné Souhlasy (prodloužení platnosti doby trvání dočasné Stavby) 
pro stavby pro reklamy na pozenıkıı parc. č. 1323/5 v katastrálním území Růžodol I, a to: 

- „oboustranný billboard vtvaru „V“ ~ Souhlas se změnou v užívání stavby byl vydán dne 13.1.2022, doba 
platnosti stavby pro reklamu do 31.1.2027, 

- „oboustraııný bígboard - reklamní zařízení ve tvaru V“ - souhlas se změnou v užívání Stavby byl vydán 
dne 2.1.2020, doba platnosti stavby pro reklamu do 30.11.2024, 

- ,,obOustranný reklamní panel S externím osvětlením“ - souhlas Se Změnou v užívání Stavby byl vydán dne 
14.11.2019, doba platnosti stavby pro reklamu do 31.7.2024. 

B. S Šimek 
vedo odboru Stavebníúřad

I 

počet .5`tmn:.2 

Obdrží: 

 Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25 

založit: L XI


