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Věc: Poskytnutí informací dle zákona číslo 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím. 

Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, jako Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zál‹ona č. 
183/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním řádu (stavební úkon), ve znění pozdějších předpisů a jako 
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § ll zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Z pověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako povimıý 
Subjekt (dálejen ,,MML“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k infomıacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,lníZ“) obdržel od žadatele, jímž je Společnost

 podání CJ MML 
147552/22 ze dne 30.6.2022, označené jako „Žádost O poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších přepisů“ , týkající se rozhodnutí, kterým se umísťuje či 
povolujejakákoliv stavba na pozemku p.č. 973/13 v k.ú. Stráž nad Nisou. 

Jsou požadovány tyto informace: 
0 zda pro pozemek p.č. 973/13 V k.ú. Stráž nad Nisou bylo vydáno jakékoliv rozhodnutí, kterým se 

umísťuje či povoluje jakákoliv Stavba na tomto pozemku 
0 kopii takového případného rozhodnutí 

Stavební úřad sděluje, že na pozemku p.č. 973/13 v k.ú. Stráž nad Nisou není vydáno žádné rozhodnutí, kterým 
by se stavba umisťovala či povolovala. Ve věci rozestavěného rodinného domu je vedeno řízení O odstranění 
stavby. 
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