MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/097622/18-Ka
CJ MML 100390/18
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marina Kallmünzerová
tel. 485243622

Věc:

Liberec, dne 3.5.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

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“) v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1, § 4a a § 14 odst. 5 písm. d), InfZ
poskytuje informace na žádost o poskytnutí informací podanou
dne 28.4.2018
15 dle zákona č. 106/1999 Sb., InfZ, které se týkají staveb na pozemcích
parc. č. 93/3, 93/1, 81 v katastrálním území Starý Harcov, parc. č. 1666, 1667 v katastrálním území Vesec
u Liberce.

Stavební úřad na základě žádosti poskytuje tyto informace:
Na stavby na pozemcích p.č. 93/1 a 93/3 v k.ú. Starý Harcov bylo vydáno:
1. Územně plánovací informace ze dne 26.7.2007, č.j. SURR/7120/135244/07 – Vn.
2. Souhlas s provedením ohlášené stavby pod názvem „Rodinný dům, sjezdy z pozemní komunikace v Liberci
XV – Starý Harcov“ ze dne 1.8.2007, č.j. SUSR/7130/136874/07-paz.
3. Souhlas s provedením ohlášené stavby – změna stavby před dokončením na výše uvedenou stavbu ze dne
9.7.2008, č.j. SUSR/7130/102508/08 – paz.
4. Územní souhlas s umístěním stavby pod názvem „Přípojka kanalizace, vody, elektro, dvě garážová stání ze
dne 26.7.2007 , č.j. SUUR/7120/135246/07 - Vn
5. Územní souhlas se změnou stavby pod názvem „ Přístavba garáže k RD“ ze dne 17.7.2008 , č.j.
SUUR/7120/102517/08-Vn.
Stavba nebyla zkolaudována.

Na stavbu garáže s dílnou pneuservisu na pozemku p.č. 81 v k.ú. Starý Harcov bylo vydáno:
1. Kolaudační rozhodnutí ze dne 27.11.2012, č.j. SURR/7130/138355/12-Ka, v podkroví dle kolaudačního
rozhodnutí měla by být kancelář se zázemím a skladovací prostory.
2. Rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 25.1.2010, č.j. SUSR/7130/210846/09-paz.
3. Rozhodnutí (ve sloučeném územním a stavebním řízení) ze 5.10.2006, č.j. SUSR/7130/116925/06-Re.
Podnět k údajnému užívání podkroví v rozporu s vydaným kolaudačním rozhodnutím bude předán na
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad – odd. státního stavebního dozoru.
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Na stavbu „ Rekreační objekt“ na pozemcích parc. č. 1666, 1667 v katastrálním území Vesec u Liberce byl
vydán:
1. Územní souhlas dne 17.8.2015, č.j. SURR/7130/118721/15-Ře
2. Souhlas s provedením ohlášeného záměru dne 19.8.2015, č.j. SURR/7130/120928/15-Ře,
3. Přidělení čísla evidenčního budově dne 9.3.2017, č.j. SURR/7130/046780/17-Ma (na základě oznámení
o užívání stavby).
Podnět k údajnému navýšení zastavěné plochy stavby bude předán na Magistrát města Liberec, odbor stavební
úřad – odd. státního stavebního dozoru.

V současné době na výše uvedené stavby stavební úřad žádné řízení nevede.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:

