
Odbor stavebnı urad 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

tel. 485 243 111 

_ _ MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 

Č. j.: SURR/7130/246551/22-Jí Liberec, dne 30.11.2022 CJ MML 250578/22 
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Tereza Jílková 
tel. 485 243 619 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A ROZHODNUTÍ 
I. 

POSKYTNUTÍ INFORNLACÍ 

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 ,,InÍZ“) obdržel od žadatele, jímž je 

Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10 (dále jen ,,žadatel“) podání ze dne 21.11.2022, označené jako „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů,“ (dále jen ,,žádost“). 

Žadatel Liberec X-Františkov, 460 IO Liberec 10 podal 
„Zádost 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: 

Informace 0 tom, zda je na pozemku parc. č 1605/36 v katastrálním území Starý Harcov, ke dnešnímu dní 
povolena jakákoli stavba. 

V tomto ohledu žádám především 0 informace 0 tom.“ 
rv 0 zda stavební urad eviduje jakékoliv platné územní či stavebnı' rozhodnutí, Souhlas kumístění či 

provedení stavby nebo jiný odbomý akt vydaný ve vztahu k výše uvedenému pozemku; 
0 zda jsou tyto akty uvedené v předchozím bodě v právní moci, zda proti nim bylo podáno odvolání, podnět kzahájení přezkumného řízení či jiný opravný či dozorový prostředek, přıpadně zda Stavební úřad eviduje zahájené soudní řízení. 

Současně žádám O poskytnutí všech takových aktů evidovaných stavebním úřadem 

Společný souhlas ze dne 24.2.2022 č. j.: SURR/7130/150085/20-Ře, CJ MML 045468/22 na stavbu: rodinný dům, Liberec, Liberec XV- Starý Harcov, Vlčí vrch na pozemku parc. č. 1605/36 v katastrálním území Starý Harcov.
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Kvěci stavební úřad neeviduje žádné podněty kpřezkumnému řízení či jiný dozorový akt a neeviduje ani zahájené soudní řízení. 

II. 

ROZHODNUTÍ 
O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

Správní orgán rozhodl v souladu S ustanovením § 8a a § Il odst. I písm. b) 1 InÍZ O žádostí tak, že 

částečně odmítl poskytnout informace Z výše uvedených písemností 
osobě:  Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10 
(dále jen ,,žadatel”), na základě žádosti, a to informací týkajících se osobních údajů. 

Odůvodnění: 
Správní orgán obdržel podání č.j. 246551/22 ze dne 21.11.2022 od žadatele  žádost O poskytnutí inforınací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Ve výše uvedené písemnosti provedl správní orgán anonyınizaci osobních údajů dle § 8a InfZ, kterými byly konkrétně tyto údaje: jména a adresy stavebníka, zástupce stavebníka, účastníků řízení. Anonymizace byla provedena za účelem ochrany osobnostnı'ho práva dotčených osob. 

Vzhledem ktomu, že správní orgán žádosti zčásti nevyhověl, vydal dle § 15 odst. 1 IntZ rozhodnutí O částečném odmítnutí žádosti. V části bodu c) tohoto rozhodnutí nebyly poskytnuty informace týkající se osobních údajů v souladu S § 8a InÍZ. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a Stavebního řádu Kraj ského úřadu Libereckého kraje, podáním u správního orgánu. 
Odvolání se podává S potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden Stejnopis Zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlej ší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

iroslav ek 
ved í odboru stavební úřad
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Příloha: zaslána elektronicky (aııonymizovaııá verıe)
ˇ 

- Společný souhlas ze dne 24.2.2022 č. j.: SURR/7130/150085/20-Re, CJ MMĹ. 045468/22 

pačıı sıra›1.`2 

Obdržíz 

trvalý pobyt: Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10 

založit: LBC/XV


