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POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 

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 k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel od žadatele 

Kristiánov, 460 05  Liberec 5, podání CJ MML 245739/22 ze dne 21.11.2022 označené jako "Žádost  

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o o svobodném přístupu k informacím". 

  

V žádosti žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 

- zda, v oblasti ulic Tálínská, Erbenova, Březnická a Strakonická v Liberci (tato oblast zájmu je 

orientačně vymezena pomocí mapy, která je přílohou této žádosti) probíhá v současné době jakékoliv 

řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a pokud 

ano, o sdělení základních informací o těchto řízení, zejména o sdělení: 

a. spisové značky či čísla jednacího, pod kterým jsou řízení vedena, 

b. základní popis těchto řízení, 

c. informaci, o jaký typ výstavby se jedná, co je jejím cílem a jaký je její rozsah, 

d. informaci, v jakém stádiu se aktuálně tato řízení nacházejí. 

 

Správní orgán k Vaší žádosti poskytuje následující informaci s tím, že ve výše uvedené oblasti jsou vedena 

řízení: 

- řízení o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením  

vedené pod č. j. SURR/7130/213686/22-Sta/PU ve věci stavby "Výstavba páteřní komunikace mezi ul. 

Erbenova a Březnickou v Dolním Hanychově - II.etapa" (SO 101 – Místní komunikace; SO 102 – 

Parkovací plochy; SO 103 – Chodník), kdy bylo vydáno rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci  

- řízení o odstranění stavby vedené pod č. j. SURR/7130/153038/22-paz ve věci stavby distribuční 

soustavy vrchního vedení NN nazvané "LB_Liberec, Bánskobystrická, obn. vNN - DEMONTÁŽ",  

kdy je toto řízení přerušené 

- řízení o dodatečném povolení stavby vedené pod č. j. SURR/7130/161184/20-paz ve věci stavby 

"Vestavba bytu v podkroví bytového domu č. p. 601 v Liberci VIII-Dolní Hanychov, č.or. 3, ul. 

Bánskobystrická", kdy bylo řízení dne 4.11.2022 zahájeno  

- územní řízení vedené pod č. j. SURR/7130/188768/21-Sta ve věci stavby "Lbc.-D.Hanychov Finská, 

Strojírenská rek./výstavba nové distribuční sítě NN/město: Liberec, k.ú. Dolní Hanychov, Rochlice, 

Horní Růžodol/ číslo stavby IE-12-4003778" (SO1 – Kabelové vedení NN), kdy je toto řízení přerušené 
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- řízení o odstranění nepovolené stavby vedené pod č. j. SUSD/7120/177438/21-Se ve věci stavby 

nazvané "prodloužené zádveří u bytového domu č.p. 356 ul. Táborská", kdy bylo řízení dne 6.12.2021 

zahájeno 

- řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky z obecných požadavků 

na využívání území vedené pod č. j. SURR/7130/152059/21-paz ve věci umístění stavby "Garáž  

u rodinného domu č. p. 660 v Liberci VIII-Dolní Hanychov, ul. Ještědská 68a", kdy je toto řízení 

přerušené 

- řízení o dodatečném povolení stavby vedené pod č. j. SURR/7130/089478/21-paz ve věci stavby "Garáž 

u rodinného domu č. p. 660 v Liberci VIII-Dolní Hanychov, ul. Ještědská 68a", kdy je toto řízení 

přerušené 

- řízení o dodatečném povolení stavby vedené pod č. j. SURR/7130/103915/21-paz ve věci stavby 

"Rodinný dům v Liberci VIII-Dolní Hanychov, ul. Finská", kdy je toto řízení přerušené 

- řízení o dodatečném povolení stavby vedené pod č. j. SURR/7130/270173/21-paz ve věci stavby 

"Zazdění lodžie bytu č. 357/8 v bytovém domu č. p. 357 v Liberci VIII-Dolní Hanychov, ul. Táborská", 

kdy je toto řízení přerušené 

- řízení o dodatečném povolení stavby vedené pod č. j. SURR/7130/270174/21-paz ve věci stavby 

"Zpevněná plocha a zastřešení před bytem č. 357/8 v bytovém domu č. p. 357 v Liberci VIII-Dolní 

Hanychov, ul. Táborská", kdy je toto řízení přerušené.   

 

    

   

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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