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If ,.__v.__L, __ z-z_„ __. ..„,_..-.,, ,__ _ Č. j.: SURR/7130/249909/22-Šá Liberec, dne 5.12.202Ť 
CJ MML 256474/22 
Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Šmídková 
Tel. 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. 1 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 povinný Subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25.11.2022 od žadatele 

 Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
(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): 

,, Chtěl bych Vás požádat 0 kopie dokumentů níže rozepsané. 
I, územní rozhodnutí, stavební povolení a závazné stanovisko územního plánování 
ze spisů vedených odborem Stavební úřad v Souvislosti se stavbou rodinného domu na následujícím pozemku 
v k. ú. Liberec XXIII- Doubí 
Rodinný dům novostavba Z Veloxu 
číslo popisné není 
ulice Kavkazská 
číslo parcelní 791/27 
Prosím O anonymizovanou verzi. 
Předem Vám děkují" 

Zdejší Stavební úřad kVaší žádosti sděluje, že na stavbu výše uvedeného rodinného domu na pozemku 
parc. č. 791/27 nebylo vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení (pozemek se nachází vkatastrálním 
území Doubí u Liberce). Předmětný stavební záměr byl umístěn a povolen opatřením stavebního úřadu 
v souladu se stavebním zákonem. V příloze Vám Zasíláme anonymizovanou verzi požadovaného závazného 
stanoviska orgánu územního plánování. 

91'. Mirosl v Šimek 
ved/ fcí odboru stavební úřad
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