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Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ev. č.  6/2009 
 
Magistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
obdržel dne 3.4.2009 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají stavby Liberec - 
Norská ulice, "Rekonstrukce mostu přes řeku Nisu", povolené rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu pod 
č.j. SUUR/7120/140234/08-Vá/SP CJ MML 148873/08. 

K vaší žádosti uvádíme: 

1. Na základě Vašich podnětů a žádostí, resp. stížností Vám zdejší stavební úřad písemnostmi ze dne 
6.11.2008, č.j. SUUR/7120/185759/08-Vá/dopis, ze dne 12.1.2009, č.j. SUUR/7120/221743/08-
Vá/dopis, ze dne 2.2.2009, č.j. SUUR/7120/014609/09-Vá a ze dne 19.3.2009, č.j. 
SUUR/7120/036419/09-Vá, již odpověděl na většinu otázek, které kladete ve své žádosti o informace. 
Je tedy zřejmé, že opět odpovídat podrobně na totéž  by bylo zjevně nadbytečné. 

2. V rámci stavebního řízení na výše uvedenou stavbu jste jako účastník řízení měli právo nahlížet do 
všech podkladů vč. projektové dokumentace. V rámci řízení jste byli řádně obesláni a písemnosti 
vydávané stavebním úřadem, vč. stavebního povolení, jste řádně převzali. 

3. Pokud jde o nařízení nutných zabezpečovacích prací, které předcházelo stavebnímu povolení, v tomto 
řízení stavební úřad Vás nezahrnul do okruhu účastníků řízení, protože neshledal žádné dotčení Vašich 
vlastnických nebo věcných práv k sousedním pozemkům či stavbám na nich. Toto Vám bylo sděleno již 
shora uvedenou písemností ze dne 19.3.2009. Je tedy zřejmé, že z tohoto důvodu Vám nemohou být 
poskytnuty kopie písemností ze spisu tohoto řízení. Ani v žádosti o informace neuvádíte, jak měla být 
tímto rozhodnutím (nařízení nutných zabezpečovacích prací ze dne 5.5.2008) dotčena Vaše vlastnická 
práva k sousedním pozemkům. 

4. Nahlížení do spisů vedených příslušnými správními orgány, tj. v tomto případě stavebním úřadem 
MML, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, resp. stavebního zákona - 
§ 168 odst. 2. 

5. Oprava komunikace a chodníků v ul. Norská probíhá na základě souhlasu s provedením ohlášené 
stavby, který vydal zdejší stavební úřad dne 25.8.2008 pod č.j. SUUR/7120/145904/08-Vá/souhlas, na 
základě ohlášení, které podalo Statutární město Liberec jako vlastník komunikace. 

 
 

Miroslav Šimek 

vedoucí Stavebního úřadu v Liberci 

 
Obdrží:  
Jezdecký klub Liberec, Soukenné nám. 121/1, 460 01  Liberec 1 

 


