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POSKYTNUTÍ   INFORMACÍ  A  ROZHODNUTÍ  
 

 

I. 
 

POSKYTNUTÍ  INFORMACÍ 
 

 

 

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 J 460 15 Liberec 

15 (dále jen „žadatel“) podání ze dne 1.10.2019, doručené Magistrátu města Liberec dne 1.10.2019, označené 

jako „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ (dále jen „žádost“).  

 

 

V žádosti žadatel uvádí, citujeme: 

„Zaznamenal jsem, že na pozemku p.č. 1307/1 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec je prováděna stavební činnost 

(byly zde provedeny terénní úpravy a postavena základová deska domu, viz fotografie níže), ale nenašel jsem 

zde označení o povolení stavby.   

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících 

informací: 

1. Je výše uvedená stavba prováděna na základě platného stavebního povolení? 

2. Pokud ano, prosím o zaslání předmětného stavebního povolení v elektronické formě na níže uvedenou 

emailovou adresu. 

3. Pokud ne, má již stavební úřad informaci o provádění výše uvedené stavby? 

4. Je v souvislosti s touto stavbou vedeno nějaké správní řízení? 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li 

účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě na níže uvedenou emailovou adresu. 

 

 

 



Č.j. SUSD/7120/210530/19-Kř str. 2 

 
Správní orgán k Vaší žádosti sděluje informace v žádosti jednotlivě specifikované a označené číslicemi k bodu 

1.) a 3.), 2.), 4.):  

 

1.) a 3.) stavba byla povolena stavebním povolením písemností CJ MML 267699/18 ze dne 18.1.2019 ze 

spisu č.j. SURR/7130/031167/17-Ka a rozhodnutím o dodatečném povolení stavby písemností CJ MML 

050302/19 ze dne 4.3.2019 ze spisu č.j. SURR/7130/230741/18-Ka, 

 

2.) poskytujeme anonymizované kopie: 

 a) stavebního povolení písemnost CJ MML 267699/18 ze dne 18.1.2019 ze spisu č.j. 

SURR/7130/031167/17-Ka, 

b)    rozhodnutí o dodatečném povolení stavby písemnost CJ MML 050302/19 ze dne 4.3.2019 ze spisu č.j. 

SURR/7130/230741/18-Ka, 
 

4.) v současnosti probíhá na stavebním úřadě předkontrolní šetření v souvislosti se stavbou a k dnešnímu 

dni není na stavebním úřadě vedeno žádné jiné správní řízení.  

 

 

 

 

 

II. 
 

ROZHODNUTÍ 

O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
 

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“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 8a  InfZ o žádosti tak, že  

 

č á s t e č n ě  o d m í t l  p o s k y t n o u t  i n f o r m a c e  z  p í s e mn o s t í   

CJ MML 267699/18 ze dne 18.1.2019 ze spisu č.j. SURR/7130/031167/17-Ka  

CJ MML 050302/19 ze dne 4.3.2019 ze spisu č.j. SURR/7130/230741/18-Ka 
 
 

fyzické osobě: 

 

 

 

(dále jen „žadatel”), na základě žádosti, a to informace v žádosti jednotlivě specifikované a označené číslicí 

k bodu 2.):   

 

2.) informace, týkající se osobních údajů ze stavebního povolení písemnost CJ MML 267699/18 ze dne 

18.1.2019 ze spisu č.j. SURR/7130/031167/17-Ka a rozhodnutí o dodatečném povolení stavby písemnost 

CJ MML 050302/19 ze dne 4.3.2019 ze spisu č.j. SURR/7130/230741/18-Ka. 
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Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 1.10.2019 od žadatele žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, která se týkala stavebního povolení písemnost CJ MML 267699/18 ze dne 18.1.2019 ze 

spisu č.j. SURR/7130/031167/17-Ka a rozhodnutí o dodatečném povolení stavby písemnost CJ MML 

050302/19 ze dne 4.3.2019 ze spisu č.j. SURR/7130/230741/18-Ka. 

 

Ve výše uvedených písemnostech provedl správní orgán anonymizaci osobních údajů dle § 8a InfZ, kterými 

byli konkrétně tyto údaje: jméno, příjmení, adresy. Anonymizace byla provedena za účelem ochrany 

osobnostního práva dotčených osob. 

 

Vzhledem k tomu, že správní orgán žádosti z části nevyhověl, vydal dle § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o 

částečném odmítnutí žádosti. V bodu 2) tohoto rozhodnutí nebyly poskytnuty informace týkajících se osobních 

údajů v souladu s § 8a InfZ.  

 

 

 

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 správního orgánu. 

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 

  

 

Přílohy:  

- anonymizovaná kopie stavebního povolení písemnost CJ MML 267699/18 ze dne 18.1.2019 

- anonymizovaná kopie rozhodnutí dodat. povolení stavby písemnost CJ MML 050302/19 ze dne 4.3.2019 

 

 

Obdrží: 

 




