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MAGISTRÁT MĚSTA LI šıšaancxnóilnúˇéšàii 
odbor stavební úřad 

I! El 

Č. j.: SURR/7130/154924/22-So Liberec, dne 25.7.2022 
CJ MML 158730/22 
Oprávněná úřední osoba: Michaela Soldánová 
Tel.48 524 3610 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 § 11 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 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) obdržel od žadatele, jímž je 

460 07 Liberec 7 (dále jen ,,žadatel“) podání ze dne 13.7.2022, 
označené jako „Žádost O poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve Znění pozdějších předpisů,“ (dále jen ,,Žádost“), ve které požádal O informaci, citujeme: 

Chtěl bych Vás požádat 0 kopie dokumentů níže rozepsané. 
1. územní rozhodnutí, stavební povolení a závazné stanovisko územního plánování 

ze spisů vedených odborem Stavební úřad v souvislosti se stavbou rodinného domu na následujících pozemcích 
v k. ú. Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou 

Rodinný dům novostavba ze dřeva 
čı'slo popisné není 
ulice Východní 
čísla parcelní 2427 nebo 2426 Vratislavice nad Nisou
a 
Rodinný dům a oplocení 
číslo popisné není 
ulice Kunratická 
čísla parcelní 1672/2 Liberec - Starý Harcov
a 
Rekonstrukce restaurace Koliba 
číslo popisné 1149 
ulice Kunratická 
čísla parcelní 253 7/4 Vratislavice nad Nisou. 

Prosím O anonymizovanou verzi.
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V příloze (elektronické) Vám zasíláme požadované písemnosti: 
1. 

2. 

3. 

Společný Souhlas ze dne 10.3.2022 č.j.: SURR/7130/268204/21-So, CJ MML 058161/22 na stavbu: 
Rodiııný dům, přípojka vody, přípojka kanalizace, domovní rozvod NN, dešťová kanalizace, zpevněné 
plochy, příjezdová komunikace, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou na pozemku parc. č. 2425, 2427, 
2428, 2429, 2431/1, 2133/lv katastrálním území Vratislavice nad Nisou. 
Závazné stanovisko odboru územního plánování ze dne 19.11.2021 UP/7110/224948/21/Ki-UPUP, CJ MML 241097/21. 
Územní rozhodnutí a stavební povolení "Společné rozhodnutí" ze dne 15.9.2016 č.j. SURR/7130/063643/16-Ka, CJ MML 156841/16 na stavbu: Novostavba rodinného domu ( ul.V Břízkách) na poz. parcele č. 1672/2, 1674/1, 1674/47, 1677/2 vk.ú. Starý Harcov. Vtéto době se závazné stanovisko odboru územního plánování nevydávalo a stavební úřad rozhodoval na základě 
souladu PD S územním plánem města Liberce. 

Stavební úpravy objektu KOLIBA č.p. 1149 v Kumatické ulici, Liberec XXX nebyly stavebním úřadem 
povoleny. Na stavební úřad byla podána žádost O společné řízení, avšak žádost nebyla úplná a stavebník 
byl vyzván k jejímu doplnění. Žádost nebyla doplněna a zástupce stavebníka vzal žádost Zpět S tím, že bude podána nová žádost O dodatečné povolení Stavby. 

Bc.“ 'roslav ek 
vedouci' odboru sta bní úřad
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Příloha: zaslána elektronicky (aııonymízovaná verze) 
- Společný souhlas ze dne 10.3.2022 č.j _: SURR/7130/268204/21-So 
- Společné rozhodnutí ze dne 15.9.2016 č._i. SURR/7130/063643/16-Ka 
- Závazné stanovisko Odboru územního plánování ze dne 19.11.2021 UP/7110/224948/21/Ki-UPUP 

počet Iı`stů:2 počet příloh:3 

Obdržíz 

založit: Liberec XXX


