MAGISTRÁT MċSTA LIBEREC
odbor stavební úĜad
oddČlení státního stavebního dozoru
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
ý. j.: SUSD/7120/159946/17-Há
CJ MML 169147/17
OprávnČná úĜední osoba: Bc. Lenka Hejplíková

Liberec, dne 17.8.2017

Tel.: 485 243 614, e-mail: hejplikova.lenka@magistrat.liberec.cz

SDċLENÍ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

I.

SDċLENÍ

Magistrát mČsta Liberec, oddČlení státního stavebního dozoru odboru stavební úĜad, organizaþním Ĝádem
Magistrátu mČsta Liberec urþeného pro výkon pĜenesené pĤsobnosti jako stavební úĜad na úseku státního a
stavebního dozoru (dále jen „dozorový orgán“) pĜíslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) a §171 odst. 1 zákona
þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební
zákon“), jako vČcnČ a místnČ pĜíslušný správní orgán ve smyslu obecného ustanovení § 10 a 11 zákona
þ. 500/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“), obdržel Vaše podání doruþené
Magistrátu mČsta Liberec dne 3.8.2017, oznaþené jako „PodnČt a žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.“.
PĜedmČtem podání je zjevnČ stavba objektu obþanské vybavenosti þ.p. 450, Liberec VIII-Dolní Hanychov, ul.
ZemČdČlská, na pozemku parc. þ. 753 v katastrálním území Dolní Hanychov.
Uvedené podání bylo v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního Ĝádu vyhodnoceno jako podnČt k zahájení
Ĝízení z moci úĜední, respektive výkonu úkonĤ státního stavebního dozoru. Ve smyslu ustanovení § 42
správního Ĝádu vám sdČlujeme, že dozorový orgán provedl pĜedkontrolní šetĜení podle § 3 zákona þ. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní Ĝád), pĜi kterém zjistil, že v provozovnČ restaurace nebyla povolena hudební produkce,
a proto se dozorový orgán rozhodl provést objektivní zjišĢování formou kontrolní prohlídky stavby podle § 133
stavebního zákona. Na základČ zjištČných skuteþností na místČ samém pak bude dozorový orgán postupovat
v souladu s požadavky stavebního zákona a dalších pĜedpisĤ, kterými je vázán. Výsledky šetĜení ani pĜípadných
Ĝízení nelze pĜedjímat. ěešení škod vzniklých þinností stavebníkĤ, nebo v souvislosti s ní, není v kompetenci
stavebního úĜadu.

Tímto závČrem není dotþeno vaše právo domáhat se nápravy u pĜíslušného orgánu veĜejné moci, pĜíslušnému k
Ĝešení soukromoprávních sporĤ, zejména o Ĝešení þi náhradČ škod, kterým je místnČ pĜíslušný soud.
Pokud budete požadovat praktickou souþinnost vlastníka pozemku p.þ. 753 v k.ú. Dolní Hanychov, tedy
statutárního mČsta Liberec, obracejte se prosím pĜímo na odbor správy veĜejného majetku Magistrátu mČsta
Liberec.

ý.j. SUSD/7120/159946/17-Há

II.
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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona þ. 106/1999 Sb.

Magistrát mČsta Liberec, oddČlení státního stavebního dozoru odboru stavební úĜad, organizaþním Ĝádem
Magistrátu mČsta Liberec urþeného pro výkon pĜenesené pĤsobnosti jako stavební úĜad (dále jen „dozorový
orgán“) pĜíslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) zákona þ. zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“), jako vČcnČ a místnČ
pĜíslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“), jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „InfZ“), ve vČci žádosti o poskytnutí informací o
objektu obþanské vybavenosti þ.p. 450, Liberec VIII-Dolní Hanychov, ul. ZemČdČlská, obdržené dozorovým
orgánem dne 3.8.2017 pod CJ MML 159946/17/2, Vám na Vaši žádost požadované kolaudaþní rozhodnutí
(Povolení k trvalému užívání þ.j. 855/64-Kar) bylo zasláno elektronicky. Souþástí pĜílohy bylo taktéž
anonymizované povolení v užívání stavby þ.j. SDS/7110/3194/99-Vr - rozhodnutí.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úĜad

Obdrží:

