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CJ MML 240132/22 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Václava Horáčková 
Tel. 485 243 605 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístflıu k informacím. 
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 místııě příslušný Správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Z pověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako poviımý 
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 

Mladá Boleslav 111, 293 01 Mladá Boleslav 1, podání CJ MML 234873/22 ze dne 3.11.2022, týkající se 
stavby Dům spečovatelskou službou v Liberci I, ul. Husova., stavba na pozemku p.č. 769/1, 5771/1, 6018, 
všechny v k.ú. Liberec. 

Je požadována následující informace: 
V _ 0 Poskytnutí Rozhodnutí ~ změny stavby před dokončením na výše uvedenou stavbu. 

K uvedenému stavební úřad sděluje, že přílohou tohoto sdělení zasflá V kopii: 
0 Rozhodnutí - změna stavby před dokončením ze dne 21.4.2022 (právní moc 9.5.2022) č.j. 

SURR/7130/070472/22-Hor CJ MML 084115/22 na stavbu Dťun s pečovatelskou službou v Liberci I, 
ul. Husova, stavba na poz. p.č. 769/1, 5771/1, 6018, všechny v k.ú. Liberec. 

/“ c. Miro la imek 
- ‹ oucí odboru stavební úřad 

Příloha: Rozhodnutí - Změna Stavby před dokončením ze dne 21 .4.2022 (právní moc 9.5 .2022) č.j. 
SURR/7130/070472/22-Hor CJ MML 0841 15/22 
počet stran: 1 počet srranpříłohy: 4 

Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1 

Založit: DPS Husova LI


