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Poskvtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. 0 svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 

Magistrát města Liberec obdržel dne 10. ll. 2022 Vaši žádost O poskytnutí informací dle Zákona 
č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Citace Z Vaší žádosti: 

„Jsme vlastníci nemovitostí přímo sousedících s areály společností PERENA Liberec, s.r.o,, IČO: 
25005731, Kateřinská 3, 463 03 Liberec, a Raul Jüngling, IČO: 68967220, Příčná 460/12b, Liberec 
V11-Růžodol, 460 07 Liberec, kdy Liberec XXXI~ Krásná 
Studánka, 460 01 Liberec, je vlastníkem pozemku p. cˇ. st. 3 71 S budovou č.p. 255, vlastníkem pozemku 
p. č. I68/2, Liberec XXX] - Krásná Studánka, 460 01 
Liberec, spoluvlastní pozemek p. cˇ. st. 443 s budovu ıžp. 316, spoluvlastní pozemek p. cˇ. 205/8, a

 Krásná Studánka, 460 01 Liberec, spoluvlastní 
pozemek p. cˇ. st. 476 s budovou čp. 314, spoluvlastní pozemek p. č. 203/28, vše v katastrálním území 
Krásná Studánka, obec Liberec. Naše shora uvedené stavby jsou rodinné domy určené ktrvalému 
bydlení. Areály obou firem se nachází též v katastrálním území Krásná Studánka, obec Liberec. 

Vtéto souvislosti vás žádáme, podle shora uvedeného zákona, o poskytnutí informaci' o tom, zda 
vsouvislostı' scˇinnostı' vuvedených areálech bylo v posledních deseti letech vedeno vašim úřadem 
nejake' správní řízení pro přestupek, které bylo ukončeno prmžomocným rozhodnutím s uznáním viny a 
uložením sankce za porušení právních předpisů na úseku zákona cˇ. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona cˇ. 201/2012 Sb., Zákon ochraně 
ovzduší, ve zneˇní pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny, vc 
zněnípozdejších předpisů, zákona cˇ. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ano, tak vás žádáme o sdeˇlení spisové značky 
rozhodnutí, data jeho vydání, data nabytí právní mocí a uvedení právního předpisu (včetně příslušného 
ustanovení), který byl porušen. Jsme si vědomi ochrany osobních údajů, proto nežádáme o žádné 
informace, které podléhají utajení či nejsou veřejneˇ přístupné, např. podle zákona Č. 1 10/2019 Sb. Zákon 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, číjiných právních norem. “ 

Magistrát města Liberec Vám sděluje, že V souvislosti S činností ve výše uvedených areálech bylo 
vposledních deseti letech vedeno celkem pět správních řízení ukončených vydáním pravomocných 
rozhodnutí O uložení sankcí, a to pouze dle Zákona č. 186/2006 Sb., O územním plánování a stavebním 
řádu, ve Znění pozdějších předpisů. Vámi požadované bližší infonnace jsou obsaženy V příložených 
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anonymizovaných kopiích vydaných rozhodnutí, tvořící přílohy této písemnosti.

Ing Jaroslav Rašín . 

, „. , V , doucí odboru Zıvotnıho prostredı 

V Qřílozez 
C.j. SUSD/7120/074857/13-Lá/D 12 CJ MML 107976/13 
Č. j. SUSD/7120/223844/15/SD-29/Se CJ MML 263718/18 
Č.j. SUSD/7120/062182/19/PŘ-39/Se CJ MML 081184/19 
Č.j. SUSD/7120/053674/19/PŘ-34/Se CJ MML 146119/19 
Č.j. SUSD/7120/067155/13-Lá/D 11 CJ MML 150142/13 
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