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2.,; MAGISTRAT MESTA LI ”É%“°`É4=o^<D0HUöčNı 
odbor stavební úřad DNE, _5___z,mZ 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 „„,,,_, __ _ _ flv- .-._...=.„ı„`,, 

Č. j.: SURR/7130/249907/22-Šá Lihęnzø, ánø 5.12.2022 
CJ MML 256485/22 
oprávněná úřední øsøhaz B0. Lenka Šnıiáıwvá 
Tęı. 485 243 623 

,INFo_RMACE PODLE ZÁKONA Č.ˇ10ó/1999 SB., O SVOBODNEM PRISTUPU K INFORMACÍM, VE ZNENÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
ě. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů 
(dále jen „Stavební zákon“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona 
č. S00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), zpověření tajenmíka 
Magistrátu města Liberec jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25.11.2022 od žadatele 

Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25 
(dále jen ,,žadatel“) žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu 
k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, a to (citace žádosti): 

,, Vážení, 
S odvoláním na zákon 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu kínformacím bych vás tímto rád požádal 
0 následující informace týkající Se reklamních zařízení (3 ks) na pozemku č. 104/I vkatastrálním území 
Růžodol I [682209]. 

a. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? 
b. který den toto povolení vyprší? 

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podâvám tímto vsouladu se zákonem 
500/2004 S. podnět kzahájení řízení O odstranění stavby. 
Povinný subjekt: Magistrát města Liberec, Stavební úřad 
Děkuji, “ 

K žádosti o informace byly přiloženy pouze dvě fotografie Se stavbami pro reklamu (stavby pro reklamu nebyly 
více upřesněny Zákresem do snímku katastrální mapy). Zdejší stavební úřad dle dostupných podkladů sděluje, 
že na uvedeném pozemku parc. č. 104/I vkatastrálním území Růžodol I nebyly ke stavbám pro reklamu 
dohledány žádné rozhodnutí, souhlasy ani jiná opatření stavebního úřadu podle příslušných ustanovení 
stavebního Zákona. 
Tuto infonnaci současně předáváme na oddělení státního Stavebního dozoru zdejšího stavebního úřadu 
k prošeűení staveb pro reklamu, jak v žádosti požadujete. 

Bc. Mír av Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad
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