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Č. j.z SURR/7130/121641/22-Ře

Lihøfe ca ánø 13.6.2022

CJ MML 133204/22

Oprávněná úřední osoba: RNDr. Václav Řezáč
Tel.

485 243 607

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. O) zákona č.
186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § ll zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Z pověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako povinný
subjekt (dále jen ,,MML“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InÍZ“) obdržel od-žadatele, jimž je Ing.
Liberec XXIV-Pilínkov, 463 12 Liberec 25 (dále jen „žadateI“) podání č.j. SURR/7130/121641/22-Ře ze dne
31.5.2022, označené jako ,Žádost 0 informace podle Zákona č. 106/ 1999 Sb.“ (dále jen ,,žádost“).
Žadatel podal žádost, ve které požádal o informaci, citujeme:

,,Prosím O Zaslání územního rozhodnutí pro jìrmu Mocca, spol s.r.o. a dále vyjádření stanoviska stavebního
Odboru k prodloužení územního rozhodnutí pro tuto ﬁrmu, které je posléze pro plánovanou zástavbu areálem
ﬁrmy Hengst Fíltratíon s.r.o., v katastrálním území Pilínkov 631108. Jedná se 0 parcely - 393, 391/2, 391/3,
“
391/5, 391/7, 391/8, 391/9, 391/10, 391/11.

Vám

územního rozhodnutí a rozhodnutí vo jeho
prodloužení, vydaných MML, odborem stavební úřad! dne 29.12.2016, č.j. SURR/7ˇ130_ll59445/16-Re, dne
18.1.2019, č.j. SURR/7130/182867/18-Re a dne 20.1.2021, č.j. SURR/7130/169581/20-Re
Vpříloze

zasíláme kopie požadovaných písemností
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vedo cí odboru vební úřad
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Příloha: kopie výše uvedených rozhodnutí
poćet
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