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Liberec, dne 11.6.2019

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
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30, které zastupuje JUDr.
120
00 Praha, podání ze dne 31.5.2019, doručené Magistrátu města Liberec dne 31.5.2019, označené jako „Žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů“ (dále jen „žádost“).
V příloze žádosti žadatel požaduje poskytnutí následujících dokumentů:

S ohledem na ustanovení § 13 a násl., zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a s ohledem na zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve spojení se zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád. Vás zdvořile žádáme o sdělení informací o všech aktuálně probíhajících stavebních řízení,
řízení o odstranění stavby, jejichž oznamovateli, či účastníky byli a jsou shora uvedení Klienti. Současně
zdvořile žádáme o sdělení, jak byla skončena dosavadně vedená řízení a s jakým výsledkem. Zdvořile žádáme o
zaslání konečných rozhodnutí.
Dále zdvořile žádáme o poskytnutí informací ohledně půdní vestavby v domě č.p. 339, Pivovarská ulice,
Liberec, jež užívá
, zda ohledně této půdní
vestavby bylo vedeno řádné stavební řízení a zda byl udělen kolaudační souhlas s jejím užíváním. Zdvořile
žádáme o zaslání konečných rozhodnutí.
Ve věci dodatečného povolení stavby, bylo provedeno řízení na místě a ústní projednání dne 6.6.2017, kterého
se zúčastnili
a paní
, která zastupuje nezletilou
, dále pak
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a
byl sepsán protokol.
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. Na místě byly předány námitky manželů

a

Postup řízení o dodatečném povolení stavby je stanoven stavebním zákonem, ustanovením § 129. Při zjištění
tzv.“černé stavby“ je stavební úřad povinen vést řízení o odstranění stavby. V tomto případě stavební úřad
provádí místní šetření a zjišťuje rozsah nepovolené stavby. V oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podání žádosti o dodatečné povolení stavby. Řízení o dodatečné
povolení stavby je další fází řízení o nepovolené stavbě. Platí zde však procesní pravidla řádného stavebního
povolení. Jde tedy o správní řízení, které je zahájeno výlučně na základě žádosti stavebníka (vlastníka)
nepovolené stavby. Pokud stavebník předloží žádost o dodatečné povolení stavby, je stavební úřad povinen
řízení o odstranění stavby přerušit. Během řízení došlo k tragickému úmrtí spolumajitele poz. parcely č. 1891
k.ú. Vratislavice nad Nisou a to pana
a byla tedy nutná součinnost soudu a vyřešení pozůstalosti
a následně opatrovnictví spolumajitelky poz. parcely nezletilé
Tolik pro vysvětlení postupu
stavebního úřadu v řízení. Dne 13.6.2019 před vydáním rozhodnutí bylo nařízeno ústní jednání se schůzkou
pozvaných na místě stavby- dřevěná chata u objektu č.p. 339, ulice Pivovarská, Liberec XXX.Ve věci nebylo
doposud vydáno konečné rozhodnutí.
Na Váš dotaz ohledně půdní vestavby uvádíme následující: k půdní vestavbě v objektu č.p. 339, ulice
Pivovarská, Liberec XXX nebyla v archivních spisech stavebního úřadu ani v příručním archivu nalezena
projektová dokumentace. Ve věci půdní vestavby povede stavební úřad šetření na místě.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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