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adresát dle rozdělovníku

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle zákona 106/99 Sb.
Magistrát města Liberec, oddělení státního stavebního dozoru odboru stavební úřad, organizačním řádem
Magistrátu města Liberec určeného pro výkon přenesené působnosti jako stavební úřad (dále jen „správní
orgán“) příslušný podle § 13 odst. 1. písm. d) zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 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 dle § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“) obdržel od
(dále jen
„žadatel“) podání ze dne 25.6.2018, doručené Magistrátu města Liberec dne 25.6.2018, označené jako „Žádost
dle z. 106/1999 Sb.“ (dále jen „žádost“). Správní orgán žádost vyhodnotil jako žádost dle zákona 106/1999 Sb. a
v ostatních částech ji vyhodnotil dle § 42 správního řádu.
V žádosti žadatel uvádí, citujeme:
„Žádám o informace o jízdárně na pozemcích parc. č. 1380, 1382, 1383 v katastrálním území Stráž nad Nisou,
- zda na tyto stavby je vydané povolení,
- jestli tato jízdárna může být provozována.“
Správní orgán k Vaší žádosti sděluje informace:
- Stavební úřad nemá žádnou informaci, že byly stavby povoleny. Nad rámec žádosti ve smyslu § 42
správního řádu správní orgán uvádí, že dne 25.4.2017 pod CJ MML 089456/17 byla podána žádost o
dodatečné povolení stavby.
- Slovem jízdárna je označeno větší venkovní prostranství, které bývá umístěno nedaleko od stájí a je
určeno pro nácvik a výcvik jízdy na koni. Z hlediska stavebního zákona dle § 80 odst. 3 písm. c) změny
druhu pozemku nebo způsobu využití pozemku o výměře do 300 m2 nevyžadují žádné opatření
stavebního úřadu, proto tam jízdárna může být provozována.
Správní orgán Vám tímto zasílá požadované informace.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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