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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane inženýre,
dne 25.6.2018 pod CJ MML 142220/18 obdrželo statutární město Liberec (dále jen SML) Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci stavby rodinného domu s výukovým
střediskem na pozemku p.č. 152/6 v k.ú. Horní Hanychov (nyní pozemek p.č. 152/100 v k.ú.
Horní Hanychov), ul. Kozákova, Liberec. Dne 11.4.2014 jsme se vyjadřovali dílčím vyjádřením
za vlastníka (SML) - dotčeného pozemku p.č. 152/35 v k.ú. Horní Hanychov, a to pro souhrnné
vyjádření za SML, které vydával odbor právní a veřejných zakázek, k PR 129/14:
Citace:
„Dle telefonického upřesnění s
jsou přípojky vyvedeny již na pozemek investora a
pozemek p.č. 152/35 v k.ú. Horní Hanychov bude dotčen pouze vjezdem, z tohoto důvodu nemáme ke
stavbě připomínky.“

Dále jsme se vyjadřovali dne 21.8.2014 dílčím vyjádřením za vlastníka (SML) - dotčeného
pozemku p.č. 152/35 v k.ú. Horní Hanychov, k Opakované žádosti (PR 331/14), ve věci stavby
rodinného domu s výukovým střediskem na pozemku p.č. 152/6 v k.ú. Horní Hanychov (nyní
pozemek p.č. 152/100 v k.ú. Horní Hanychov), a to pro souhrnné vyjádření za SML, které
vydával odbor právní a veřejných zakázek:
Citace:
„Dle telefonického upřesnění s
(PR 129/14) jsou přípojky vyvedeny již na pozemek
investora a pozemek p.č. 152/35 v k.ú. Horní Hanychov bude dotčen pouze vjezdem, z tohoto důvodu
nemáme ke stavbě připomínky.“

Další dílčí vyjádření za vlastníka (SML) za vlastníka (SML) - dotčeného pozemku p.č. 152/35
v k.ú. Horní Hanychov, k Dodatku projektové dokumentace k PR 331/14, ve věci posouzení
dopravního napojení rodinného domu s výukovým centrem na pozemku p.č. 152/6, v k.ú. Horní
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Hanychov, ul. Kozákova – Liberec, jsme vydávali dne 21.10.2014, a to pro souhrnné vyjádření
za SML, které vydával odbor právní a veřejných zakázek.
Citace:
„Zůstává původní vyjádření: bez připomínek“

Přeji hezký den

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Bc. Jaroslav Schejbal, v.r.
vedoucí odboru majetkové správy

Přílohy:
e-mail ze dne 11.4.2014 – dílčí vyjádření za odbor majetkové správy k PR 129/14
e-mail ze dne 21.8.2014 – dílčí vyjádření za odbor majetkové správy k PR 331/14
e-mail ze dne 21.10.2014 – dílčí vyjádření za odbor majetkové správy Dodatek PD k PR 331/14
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