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/7120/184663/17-KĜ
CJ MML 192328/17
OprávnČná úĜední osoba: Ing. Marie KĜepelová

Liberec, dne 19.9.2017

Tel.: 485 243 524, e-mail: krepelova.marie@magistrat.liberec.cz

VČc: žádost o poskytnutí informace dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu
k informacím
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 „správní 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“), podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. b) a ust. § 64 zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o obcích“), 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“) zasílá
požadované informace a kopii listiny v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ

(dále jen „žadatel”), na základČ žádosti ze dne 7.9.2017, obdržené správním orgánem dne 8.9.2017,
oznaþené jako „Žádost o poskytnutí informací podle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu
k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ“.
PĜedmČtem žádosti je poskytnutí informací a kopie výzvy ke zjednání nápravy na základČ výzvy
nadĜízeného orgánu, kterým je Krajský úĜad Libereckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního Ĝádu, ze dne 23.8.2017, vydané pod þ.j. OÚPSě 224/2017-opatĜení (dále jen „OpatĜení“),
kterou obdržel žadatel na vČdomí.
Žadatel žádá o zpĜístupnČní následujících informací:
a) kdy bylo OpatĜení Magistrátu mČsta Liberec, oddČlení státního stavebního dozoru odboru
stavební úĜad doruþeno,
b) zda a kdy byl provozovatel pohostinského zaĜízení „Azyl Pivní bar“ vyzván v souladu
s OpatĜením,
c) kopii výzvy uþinČné podle OpatĜení,
d) informaci, kdy byla výzva uþinČná podle OpatĜení provozovateli pohostinského zaĜízení „Azyl
Pivní bar“ doruþena.
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Správní orgán k výše uvedeným bodĤm sdČluje následující informace:
a) OpatĜení Magistrátu mČsta Liberec, oddČlení státního stavebního dozoru odboru stavební úĜad bylo
doruþeno dne 23.8.2017,
b) provozovatel pohostinského zaĜízení „Azyl Pivní bar“ byl vyzván písemností pod þ.j.
SUSD/7120/172926/17-KĜ CJ MML 176809/17 ze dne 29.8.2017, která byla pĜedána k doruþení dne
31.8.2017,
c) kopie anonymizované výzvy uþinČné podle OpatĜení je pĜílohou této písemnosti,
d) výzvu uþinČnou podle OpatĜení si provozovatel pohostinského zaĜízení „Azyl Pivní bar“ pĜevzal
dne 7.9.2017.

Správní orgán vám tímto zasílá požadované informace.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úĜad

PĜíloha (anonymizovaná kopie):

Výzva ke zjednání nápravy ze dne 29.8.2017 pod þ.j. SUSD/7120/172926/17-KĜ CJ MML 176809/17
Obdrží:

Vrátit KĜ

