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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

1. 2 . 2021  CJ MML 022599/21 Štíchová/485 243 711 3.2.2021 

Počet listů 1 Počet příloh 1 Počet listů příloh 1  

 

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění 

 

Vážený pane inženýre, 

dne 1. 2. 2021 byla Magistrátu města Liberec, odboru správnímu a živnostenskému – oddělení 

správních činností, tj. věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (dále jen „povinný 

subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“). Žádost byla 

zaevidována pod číslem CJ MML 022599/21. 

 

Žádostí se domáháte poskytnutí informací, o aktuálním počtu obyvatel jednotlivých 

městských čtvrtí v Liberci. 

Na základě předmětné žádosti Vám povinný subjekt tímto sděluje: 

Povinný subjekt se předmětnou žádostí ihned po doručení řádně zabýval. Vámi požadované 

údaje nemá povinný subjekt k dispozici a ani nemá možnost z příslušných informačních 

systémů tyto informace získat. Ve snaze vyhovět Vaší žádosti a v  souladu s ust. § 6 odst. 1 

InfZ Vám tímto sdělujeme, že jediný aktuální údaj o počtu obyvatel v jednotlivých částech 

města Liberec lze získat na stránkách Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“). 

Počet obyvatel za jednotlivé části města Liberec má ČSÚ k dispozici pouze ze sčítání lidu, 

domů a bytů (dále jen „SLBD“). Poslední, dostupné údaje jsou z roku 2011, na webových 

stránkách ČSÚ jsou zveřejněny na záložce Číselníky, klasifikace, Číselník sídelních lokalit 

v kraji https://www.czso.cz/csu/xl/ciselniky-klasifikace 

Tabulku zasíláme v příloze. Výsledky SLDB 2021 budou dle sdělení ČSÚ k dispozici na 

přelomu roku 2021 a 2022. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Jitka Štíchová v. r. 
vedoucí odboru správního a živnostenského 

podepsáno elektronicky 
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