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Věc: poskytnutí informací dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforınacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 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., Správııí 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 Liberec 
VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, kterého zastupuje 190 00 
Praha 9-Vysočany podání CJ MML 194955/22 ze dne 12.9.2022 označené jako „Žádost O poskytnutí informací 
dle zákona číslo 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Jsou požadovány tyto informace: 

O Informaci, kdy a jakým způsobem bylo povoleno užívání staveb umístěných na pozemcích p.č.937, 
jehož Součástí je budova č.p. 125 a p.č. 936, vše v k.ú. Ruprechtice, 

0 kopii takových rozhodnutí/souhlasů, kterým bylo povoleno užívání staveb, 
0 informaci, jaký je druh povoleného nakládání sodpadními vodami zbudovy č.p. 125 umístěné na 

pozemku p.č. 937 v k.ú. Ruprechtice, 
0 kopii takového povolení, souhlasu apod., kterým byl příslušný druh nakládání S odpadnímí vodami 

povolen/odsouhlasen. 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad V archivech stavebního úřadu nedohledal žádná výše požadovaná 
rozhodnutí, souhlasy. 
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad nedisponuje žádnou informací o druhu 
povoleného naldádání S odpadními vodami Z budovy čp. 125 umístěné na pozemku číslo 937 v k.ú. Ruprechtıce. 
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