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Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Křepelová 
Tel.: 485 243 524, e-mail: krepelova.marie@magistrat.liberec.cz 
počet listů.“ I počel příloh.“ 2 počet listů příloh: 2 

zastoupená společností

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ pøáıe záhønn č. 106/1999 sh. 
Magistrát města Liberec, oddělení státního stavebníłıo 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 řá,d“), vyhodnotil žádost O poskytnutí infonnace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) Ze dne 
1.4.2022 doručenou na Magistrát města Liberec dne 1.4.2022 evidovanou pod CJ MML 075934/22, kterou 
podala společnost 

(dále jen ”podatel”), O zpřístupnění písemnosti CJ MML 032443/22 ze dne 8.2.2022 ze spisu pod 
č.j.:SUSD/7120/172926/17/Kř a rozhodnutí o nařízení předběžného Opatření ke Zjednání nápravy povinnost 
provozovateli pohostinského zařízení „Azyl Pivní bar“, aby neumožňoval žádnou hudební produkci ve výše 
uvedené části stavby - písemnost CJ MML 032547/22 ze dne 8.2.2022 ze spisu pod 
ě.j.:SUSD/7l20/ 172926/ 17/Kř. Správní orgán Vám jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 IIIÍZ poskytuje podle 
§ 12 IIIÍZ a zasílá požadované informace a kopie listin v elektronické podobě V souladu S § 14 odst. 5 písm. d) a 
§ 8a InÍZ, tedy v souladu S právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (anonymizované). 

Bc. 
vedoucí odboru s avební úřad
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Přílohy: 
- anonymizovaná kopie písemnosti CJ MML 032443/22 ze dne 8.2.2022 
- anonymizovaná kopie rozhodnutí CJ MML 032547/22 ze dne 8.2.2022 

Obdrží: 


