MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
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tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/042945/18-Re
CJ MML 105684/18
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Hana Recová
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Liberec, dne 10.5.2018

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A ROZHODNUTÍ

I.
POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

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
podání ze dne
18.2.2018, doručené Magistrátu města Liberec dne 19.2.2018, označené jako „žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb. Je požadováno poskytnutí dílčích informací takto v žádosti označené, citujeme:
„Žádám Vás tedy na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o informace o
stavbách č.p. 344, č.p. 345, č.p. 141, č.p. 84, č.p. 519, č.p. 519, č.p. 87/3, č.p. 87/5, č.p. 347, č.p. 346, č.p. 140,
č.p. 139, č.p. 7, č.p. 91, č.p. 88, a to vše kú Liberec – Kristiánov V, které jsou umístěny na pozemcích p.č. 932,
p.č. 933, p.č. 934, p.č. 937, p.č. 938/1, p.č. 944/1, p.č. 943, p.č. 941, p.č. 940, p.č. 947/1, p.č. 948, p.č. 951/1,
p.č. 953/1, p.č. 955 v kú Liberec a také o těchto jmenovaných pozemcích:
1) Kolik m2 je každého jednotlivě výše uvedeného pozemku je zastavěno stavbou domu, kolik m2 každého
jednotlivého výše uvedeného pozemku činí nezatravněná plocha – (stavba) a) příjezdové komunikace, b)
chodníky, c) venkovní parkovací stání pro vozidla, d) vedlejší stavby (prosím konkretizovat jaké);
2) Kolik zkolaudovaných bytů a kolik zkolaudovaných nebytových jednotek je jednotlivě v každém výše
uvedeném domě, jaká je jejich celková výměra – bytů a nebytů v každém výše uvedeném domě; kolik je
vnitřních parkovacích stání v každém výše uvedeném v domě;
3) Kolik podzemních pater má každý výše uvedený dům; kolik nadzemních pater;
4) Má každý výše uvedený dům rovnou či sedlovou střechu; na konci, kterého patra začíná sedlová střecha
výše uvedeného domu;
Žádám o informaci poskytnutí údaje, kolik m2 ze zahrad pozemky parcelní č. 939/2, 935, 945/1, 942/2,
942/1,972/6, 942/5, 939/1, 946/1, 949, 950/1, 92/1, 954/1 v kú Liberec je zastavěno stavbami a již nejsou
zatravněny a) příjezdové komunikace, b) chodníky, c) venkovní parkovací stání pro vozidla, d) vedlejší stavby
(prosím konkretizovat jaké); kolik je venkovních parkovacích stání na zahradě;
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Žádám o informaci poskytnutí údaje, kolik m2 ostatních ploch pozemky parcelní č. 939/8, 938/2, 947/5, 951/2,
953/2, v kú Liberec není zastavěno stavbami a je tedy zatravněno či osázeno zelení; kolik je venkovních
parkovacích stání na pozemku ostatní plocha; jaká je stavba či stavby na ostatní ploše?
Pro identifikaci žádosti a zjednodušení zpracování požadovaných údajů přikládám tabulku v EXCEL.“
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad dne 5.3.2018 pod CJ MML053788/18 rozhodl o odmítnutí
poskytnutí informace. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání a rozhodnutí stavebního úřadu bylo dne 16.4.2018
pod čj. SO/1142/2018/106-inf. zrušeno a žádost byla vrácena k novému projednání.
Stavební úřad se žádostí znovu podrobně zabýval, prověřil důkladně veškeré dostupné dokumentace o
předmětných stavbách na výše uvedených pozemcích a zjistil následující informace, které tímto poskytuje:
Dům čp. 344-345 v Liberci V Tyršova ul. ( pozemek číslo 932,933 v k.ú. Liberec), dům čp. 346-347
v Liberci V, Tyršova ul. ( pozemek číslo 940,941 v k.ú. Liberec)
Na stavbu dvou domů (2 x 16 bytů o půdorysných rozměrech 36x9,75m a 32,40,x9,75 m) bylo vydáno
rozhodnutí, kterým se schválil technický projekt dne 11.1.1958 pod čj. výst.2525/57-ing.Bo a dne 28.3.1958
pod čj. výst.385/58-Kar byl vydán výměr o schválení stavby.
Každý dům obsahuje jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní, půdní prostor. Celková podlahová plocha nebyla
v projektové dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení uvedena.
Povolení k užívání domu čp. 344 a 345/V o 16 bytech ze dne 18.6.1959 pod čj. výst.1039/59/Kar
Povolení k užívání domu čp. 346 a 347/V o 16 bytech ze dne 2.12.1959 pod čj. výst.2704/59/Kar
V domě čp. 346 v Liberci V byla povolena vestavba obytné místnosti do podkroví dne 14.6.1995 pod čj.
SÚ/1/95-Tá/L (právní moc 12.7.1995) o ploše 8,7 m2, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 4.12. 1995 čj.
SÚ/1/95-Ja.
V domě čp. 344 a 345 v Liberci V byla povolena půdní vestavba čtyř bytů dne 28.8.2002 pod čj.
SUS/7130/731/2002-Vr (právní moc 9.9.2002). Kolaudační rozhodnutí bytu č. 20 o 61,61 m2 ze dne 7.4.2003
pod čj. SUS/7130/1042/2003-Ja ( právní moc 7.4.2003), kolaudační rozhodnutí tří bytů ze dne 15.3.2004
( právní moc 21.5.2004). Podlahová plocha 4 bytů činí celkem 237,13 m2.
Dům čp. 84 v Liberci V, Komenského ul. 9, pozemková parcela 937 v k.ú. Liberec
Dům o max. půdorysných rozměrech 20,75 x 13,70 m, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními
podlažími, obytným podkrovím. Dle archivní dokumentace se v přízemí nachází 2 byty, v 2.NP byt, nebytové
prostory, v podkroví byt. Podlahová plocha bytových a nebytových prostor nebyla v předložené dokumentaci
uvedena.
Dům čp. 141 v Liberci V, Sadová ul. č.or. 18, pozemková parcela 934 v k.ú. Liberec
Dům o max. rozměrech 14,40 x 13,45 m, s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemími podlažími,
podkrovím. Dle archivní dokumentace se v přízemí nachází dva byty, v 2.NP jeden byt a v podkroví jeden byt.
V přízemí se nachází jedna kancelář ( stavební povolení ze dne 22.3.2000 čj. SÚS/7130/993/2000-Vr, právní
moc 25.4.2000), kolaudační rozhodnutí ze dne 29.11.2000 čj. SÚS/7130/5697/2000-Vr ( právní moc
27.12.2000).
Dům čp. 140 v Liberci V, Tyršova ul. č.or. 6, pozemek číslo 947/1 v k.ú. Liberec
Dům o jednom podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží, podkroví, o max. půdorysných rozměrech 21,45 x 11,75
m. V každém podlaží jsou dva byty. K tomu objektu byl v archivních materiálech dohledán pouze projekt
stavebních úprav k dotaci a z těchto podkladů stavební úřad při poskytování údajů vycházel. Celková podlahová
plocha bytů a nebytových prostor není vyčíslena.
Dne 28.6.2010 pod čj. SUSR/7130/096909/10-Hv (právní moc 29.6.2010) byla povolena půdní vestavba bytu o
ploše 208,1 m2.
Dům čp. 139 v Liberci V, Tyršova ul. č.or. 4, pozemek číslo 948 v k.ú. Liberec
Objekt o max. rozměrech 11,77 x 21,39 m, částečně podsklepený, 4 nadzemní podlaží, v každém patře se
nachází jeden byt, v podkroví ateliér. Celková podlahová plocha bytů není vyčíslena.
V přízemí 3 zubní ordinace se společnou čekárnou a se zázemím na základě změny v užívání bytu v přízemí ze
dne 1.9.2005 čj. SUSR/7130/034916/2005-Ja, celková podlahová plocha není vyčíslena.
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Dům čp. 7 v Liberci V, Jablonecká ul.č.or. 22, pozemek 951/1 v k.ú. Liberec
Stavební povolení na „rekonstrukci stávajícího objektu čp.7“ bylo vydáno dne 12.9.2006 pod čj.
SUSR/7130/162151/06-Ši (právní moc 12.9.2006), kolaudační rozhodnutí dne 12.7.2007 čj.
SUSR/7130/109635/07-Ši (právní moc 12.7.2007).
Administrativní budova o jednou podzemním podlaží, třech nadzemních podlaží a podkroví. Celková plocha
nebytových prostor není uvedena.
Součástí projektové dokumentace je i objekt č. 101- zpevněné plochy. Na pozemku 951/1 v k.ú. Liberec se
nachází zpevněná plocha umožňující parkování 8 automobilů a jednoho pro invalidy. Z předložené projektové
dokumentace bylo zjištěno, že stání mají šířku 2,4 m, dl. min. 4,5m, šířka jednoho stání je 3,5 m. Celková
zastavěnost zpevněné plochy není vyčíslena.

Dům čp. 91 v Liberci V, Jablonecká ul. 20, pozemek číslo 953/1
Objekt o max. rozměrech 17,20 x 30 m, s jedním podzemním podlažím, 2 NP., podkroví. Dle archivní
dokumentace se v přízemí domu nachází tři byty, 2.NP. min. 3 byty (není k dispozici kompletní podlaží, nelze
určit), v podkroví dva byty. Celková podlahová plocha bytů není vyčíslena.
Dům čp. 88 v Liberci V, Jablonecká ul. č.or. 18, pozemek číslo 955 v k.ú. Liberec
Nebytový objekt o max. rozměrech 14 x 19,70 m. Dle PD z roku 1970 – adaptace objektu- se v přízemí
nachází kanceláře, soc. zařízení, v 1. patře byt správce, pokoje, ve II. patře (podkroví) pokoje, umývárny.
Stavební povolení bylo vydáno dne 1.6.1970 čj. ÚHA/4/2116/70-Ja, kolaudační rozhodnutí dne 12.2.1974 čj.
OÚPA/2s/5219/73-Ja. Celková podlahová plocha bytových a nebytových prostor není vyčíslena.
V suterénu se nachází biliárový klub o ploše 102 m2 ( stavební povolení na stavební úpravy ze dne 3.5.1993 čj.
SÚ/1/1072/93-Sch/L, kolaudační rozhodnutí ze dne 2.2.1994 čj. SÚ/1/200/94-Schá,Ma.
Dům čp. 87 v Liberci V, Komenského č.or. 3, pozemek číslo 944/1 v k.ú. Liberec
Objekt o max. půdorysném rozměru 19,30x16,05 m, o jednom podzemním podlaží, dvou nadzemních a půdním
prostoru. Z dochované projektové dokumentace vyplývá, že se v domě nachází tři byty.
Dne 18.4.1994 pod čj. SÚ/1/1210/94-Re bylo vydáno stavební povolení na vybudování bytu v půdním prostoru.
Celková plocha bytových a nebytových prostor není vyčíslena.
Dům čp. 86 v Liberci V, Komenského ul.č.or. 5, pozemek č. 943 v k.ú. Liberec
Podrobnou prohlídkou archivu bylo shledáno, že k objektu se nachází pouze taková část dokumentace, ze které
není možné určit půdorysné rozměry objektu, počet podlaží, počet bytů a následně podlahové plochy bytových
nebo nebytových prostor.
Dům čp. 519 v Liberci V, Komenského ul. č.or. 7, pozemek číslo 938/1 v k.ú. Liberec
Dům o půdorysných rozměrech 23,650 x 16,900 m, 5 nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží.
Stavební povolení bylo vydáno dne 12.1.2010 pod čj. SUSR/7130//160192/09-Re ( právní moc 29.4.2010),
kolaudační souhlas dne 12.7.2011, pod čj. SURR/7130/104603/11-Re. V domě se nachází 13 bytů, ambulantní
pracoviště plastické chirurgie. Celková podlahová plocha činí 2124,3 m2, z toho podlahová plocha suterénu
393,5 m2, suterén obsahuje 14 odstavných státní. Užitková plocha ambulantního lékařského pracoviště v přízemí
domu 83,49 m2.
Pozemek 938/2 v k.ú. Liberec. Územním rozhodnutím ze dne 23.7.2009 čj. SUUR/7120/036135/09-Ře (právní
moc 27.8.2009) bylo povoleno umístění zpevněné plochy včetně umístění 3 venkovních stání pro osobní
automobily, zastavěná plocha není specifikována.

Na pozemku číslo 939/8 v k.ú. Liberec byla povolena příjezdová komunikace a 20 odstavných stání rozměry
stání 4,50x2,50m, stání pro imobilní 4,50x3,50 m, komunikace je v šíři 5,5,m. Povolení stavby ze dne 13.4.2011
čj. SURR/7130/188963/10-Ře (právní moc 18.5.2011), kolaudační souhlas dne 13.8.2013 čj.
SURR/7130/104096/13-Ře.
Na pozemku číslo 939/1 v k.ú. Liberec byl vydán souhlas k umístění kůlny o rozměrech 3x5m dne 12.8.2011 čj.
SURR/7130/122170/11-Ka.
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Na pozemku 935 v k.ú. Liberec byla dne 7.7.1969 čj. ÚHA/4/3321/69-Kl povolena garáž bez označení rozměrů.
Byla povolena její oprava a přístavba dne 24.8.2007 čj. SUUR/7120/150418/07-Ře-UR, přístavba činní cca 19
m2.
Výše uvedené informace byly poskytnuty z archivovaných projektových dokumentací a písemností. Stavební
úřad uvádí konkrétně ty informace, které z těchto podkladů mohl jednoznačně určit, tj. z technické zprávy, popř.
projektové dokumentace, zejména z okótovaných půdorysů.

II.
ROZHODNUTÍ
O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
Správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, ve spojení s § 2 odst. 4 písm. a) InfZ o žádosti tak,
že

odmítl z části poskytnout informace
osobě:
(dale jen „ žadatelka ”), na základě žádosti ze dne 18.2.2018 o poskytnutí informací ze spisů stavebního úřadu, a
to jmenovitě dílčí informace takto v žádosti označené, citujeme :
„Žádám Vás tedy na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o informace o
stavbách č.p. 344, č.p. 345, č.p. 141, č.p. 84, č.p. 519, č.p. 519, č.p. 87/3, č.p. 87/5, č.p. 347, č.p. 346, č.p. 140,
č.p. 139, č.p. 7, č.p. 91, č.p. 88, a to vše kú Liberec – Kristiánov V, které jsou umístěny na pozemcích p.č. 932,
p.č. 933, p.č. 934, p.č. 937, p.č. 938/1, p.č. 944/1, p.č. 943, p.č. 941, p.č. 940, p.č. 947/1, p.č. 948, p.č. 951/1,
p.č. 953/1, p.č. 955 v kú Liberec a také o těchto jmenovaných pozemcích:
1. Kolik m2 je každého jednotlivě výše uvedeného pozemku je zastavěno stavbou domu, kolik m2 každého
jednotlivého výše uvedeného pozemku činí nezatravněná plocha – (stavba) a) příjezdové komunikace, b)
chodníky, c) venkovní parkovací stání pro vozidla, d) vedlejší stavby (prosím konkretizovat jaké);
2. Kolik zkolaudovaných bytů a kolik zkolaudovaných nebytových jednotek je jednotlivě v každém výše
uvedeném domě, jaká je jejich celková výměra – bytů a nebytů v každém výše uvedeném domě; kolik je
vnitřních parkovacích stání v každém výše uvedeném v domě;
3. Kolik podzemních pater má každý výše uvedený dům; kolik nadzemních pater;
4. Má každý výše uvedený dům rovnou či sedlovou střechu; na konci, kterého patra začíná sedlová střecha
výše uvedeného domu;
Žádám o informaci poskytnutí údaje, kolik m2 ze zahrad pozemky parcelní č. 939/2, 935, 945/1, 942/2,
942/1,972/6, 942/5, 939/1, 946/1, 949, 950/1, 92/1, 954/1 v kú Liberec je zastavěno stavbami a již nejsou
zatravněny a) příjezdové komunikace, b) chodníky, c) venkovní parkovací stání pro vozidla, d) vedlejší stavby
(prosím konkretizovat jaké); kolik je venkovních parkovacích stání na zahradě;
Žádám o informaci poskytnutí údaje, kolik m2 ostatních ploch pozemky parcelní č. 939/8, 938/2, 947/5, 951/2,
953/2, v kú Liberec není zastavěno stavbami a je tedy zatravněno či osázeno zelení; kolik je venkovních
parkovacích stání na pozemku ostatní plocha; jaká je stavba či stavby na ostatní ploše?
Pro identifikaci žádosti a zjednodušení zpracování požadovaných údajů přikládám tabulku v EXCEL.“

Č.j. SURR/7130/042945/18-Re

str. 5

Odůvodnění:
MML byla doručena dne 19. 02. 2018 od žadatelky prostřednictvím podání do datové schránky žádost ze dne
18. 2. 2018 o poskytnutí informací podle InfZ, která se zjevně týkala specifických údajů o stavbách a
zastavěnosti území městského uličního bloku vymezeného ulicemi Jablonecká, Komenského, Sadová a Tyršova
v Liberci V-Kristiánov. Přílohou kromě citované tabulky ve formátu elektronického souboru xlsx aplikace
Microsoft Office, bylo 63 souborů ve formátu pdf, obsahující výstupy informací o pozemcích, ve vymezené
ploše uličního bloku, z aplikace nahlizenidokn.cuzk.cz, tedy ve své podstatě též informace, které jsou
požadovány po stavebním úřadu.
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad poskytl z části požadované údaje uvedené v bodě 2, 3, které bylo
možno zjistit z dochované archivní projektové dokumentace a technické zprávy k jednotlivým požadovaným
objektům číslo popisné 344, 345, 141, 84, 519, 87, 86, 347, 346, 140, 139, 7, 91, 88 v Liberci V-Kristiánov.
Informace kolik m2 je každého jednotlivě výše uvedeného pozemku zastavěno stavbou domu, kolik m2 každého
jednotlivého výše uvedeného pozemku činí nezatravněná plocha – (stavba) a) příjezdové komunikace, b)
chodníky, c) venkovní parkovací stání pro vozidla, d) vedlejší stavby byly poskytnuty jenom v tom případě, že
byly uvedeny v dochované projektové dokumentaci či technické zprávě. Také informace o počtu
zkolaudovaných bytů a počtu zkolaudovaných nebytových jednotek byla poskytnuta pouze v tom případě, že se
v dochované dokumentaci nacházela, informace o celkové výměře bytů a nebytů v každém výše uvedeném
domě, kolik je vnitřních parkovacích stání v každém výše uvedeném domě poskytnuta nebyla, pokud toto
neobsahovala dochovaná projektová dokumentace či technická zpráva a stavební úřad by ji tak musel dalším
postupem tj. výpočtem, popř. dalším šetřením (obhlídkou místa samého) nově vytvořit. Také nebyla poskytnuta
informace o tom, jaký druh střechy obsahují jednotlivé požadované objekty či na konci, kterého patra začíná
sedlová střecha výše uvedeného domu, pokud ji neobsahovala technická zpráva ověřené dokumentace, neboť by
si o zastřešení musel stavební úřad vytvořit svůj názor a tuto informaci nově vytvořit.
Dále stavební úřad neposkytl informace kolik m2 ze zahrad pozemky parcelní č. 945/1, 942/2, 942/1,972/6,
942/5, 946/1, 949, 950/1, 952/1, 954/1 v kú Liberec je zastavěno stavbami a již nejsou zatravněny a) příjezdové
komunikace, b) chodníky, c) venkovní parkovací stání pro vozidla, d) vedlejší stavby (prosím konkretizovat
jaké); kolik je venkovních parkovacích stání na zahradě, neboť takovými informacemi stavební úřad
nedisponuje a nebylo možno je dohledat v archivu stavebního úřadu. A taktéž neposkytl informace kolik m2
ostatních ploch pozemky parcelní č. 939/8, 938/2, 947/5, 951/2, 953/2, v k. ú. Liberec není zastavěno stavbami
a je tedy zatravněno či osázeno zelení; kolik je venkovních parkovacích stání na pozemku ostatní plocha; jaká je
stavba či stavby na ostatní ploše, neboť těmito informaci nedisponuje a nelze je dohledat v archivu.
Stavební úřad má k dispozici informace (doklady a dokumentace) o stavbách a pozemcích v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a některé informace (údaje) na základě těchto
informací skutečně vytváří a předává jiným orgánům, například katastrálním úřadům či statistickému úřadu.
V případě dané žádosti jsou to například statistické údaje, které by mohly odpovídat údajům v žádosti
označenými jako odstavec 2). Tyto informace však stavební úřad z úřední povinnosti neuchovává, neboť se po
jejich zpracování přímo vkládají do webových aplikací (rozhraní), provozovaných uvedenými úřady, takže
stavební úřad jimi nedisponuje ani v elektronické podobě. V dřívější době byly pak vyplňovány formuláře ČSÚ,
které byly odeslány, a jejich kopie neměl a nemá stavební úřad potřebu ani povinnost vytvářet ani uchovávat.
Takové informace se však musí s určitou mírou úvahy a posouzení nejprve vyčíst a sumarizovat z dokumentací
stavebního úřadu. Tedy vytvořit novou informaci.
Z výše uvedeného vyplývá, že archivy stavebního úřadu obsahují všechny ověřené dokumentace a písemnosti
vzniklé na základě v té době platné legislativy, a to ke všem stavbám a pozemkům, které existují v jeho
správním území. Informace o „jednotkách“ v domech jsou informace, které jsou údaji katastru nemovitostí a
stavební úřad nemá možnost označené jednotky přímo fyzicky identifikovat ani na základě podrobného výpisu
z katastru nemovitostí. Dalším důkazem je požadavek identifikace odstavných stání na pozemcích, kdy odstavné
stání nevyžaduje žádnou stavbu a jedná se pouze o využití území, přičemž změna využití území či pozemku do
300 m2 nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu a na takovouto plochu se vejde přes standardních 20 stání
pro osobní automobil. Magistrát města Liberec nemá k dispozici žádnou studii či analýzu, která by požadované
informace obsahovala.
Dále stavební úřad sděluje, že dokumentace spolu s písemnostmi (veškeré textové části) u mnoha objektů, o
kterých byly požadovány informace, byla zpracována v 30. letech 20. století i dříve a je archivována pouze
v německém jazyce.
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Stavební úřad se žádostí zabýval podrobně, provedl rozsáhlou prohlídku všech dostupných podkladů, které
s věcí souvisí a tyto informace shrnul a sepsal – jak výše uvedeno – do části číslo I. této písemnosti. Byly
prověřeny veškeré spisové materiály uložené v hlavním archivu magistrátu, taktéž materiály archivované
v příručním archivu stavebního úřadu. Postupnou prohlídkou spisů dospěl správní orgán k závěru, že je možné
poskytnout pouze část požadovaných údajů a to konkrétně ty, které bylo možné nezvratně zjistit a podložit
z dochovaných spisových materiálů. Tomuto zjišťování a shromažďování všech poskytovaných údajů věnoval
správní orgán rozsáhlý časový prostor a dostupné informace uvedl v této písemnosti a poskytl je žadateli.
Stavební úřad má za to, že vyvinul maximální aktivitu k poskytnutí požadovaných informací.
Na základě tohoto posouzení žádosti dospěl MML k závěru, že poskytl pouze z části požadované údaje, které
bylo možné zjistit z dochované archivní dokumentace a technické zprávy k jednotlivým objektům a pozemkům,
ne však takové požadované údaje (informace), které spadají pod ustanovení § 2 odst. 4 písm. a) InfZ jako
požadavek na názory či vypracování nových informací ze strany magistrátu, k jejichž poskytnutí není podle
citovaného ustanovení MML povinen, a proto poskytnutí požadovaných informací rozhodnutím odmítl.

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 Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u Magistrátu města
Liberec.
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 vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:

založit:

