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Věc : Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ev. č. 9/2009 
 
Magistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona    
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel opakovanou žádost o 
informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají stavby : Liberec - Norská ulice, "Rekonstrukce 
mostu přes řeku Nisu" (dále jen "stavba"), která byla povolena na pozemcích parc. č. 384/12, 624/5, 
627/10, 627/18, 925/1 v katastrálním území Staré Pavlovice, parc. č. 97/1, 97/2, 98/1, 255/1 v 
katastrálním území Růžodol I stavebním povolením ze dne 15.10.2008 pod č.j.: SUUR/7120/140234/08-
Vá/SP. 
 
K této žádosti musíme uvést, že většina Vašich dotazů již byla několikrát zodpovězena a to dopisy ze dne 
12.1.2009,  2.2.2009, 19.3.2009 a 17.4.2009. 
 
Dále uvádíme, že kompletní spisová dokumentace týkající se předmětné stavby byla na základě vyžádání  
Krajského úřadu Libereckého kraje na základě výzvy Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky 
v Liberci zaslána odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 
K jednotlivým bodům :  
 
1), 2) Zápisy z kontrolních prohlídek jsou zaznamenány ve stavebním deníku, který je buď na stavbě, 
nebo u stavebního dozoru investora. 
3) Kontrolní prohlídku mostu ze dne 2.5.2008 vypracoval autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
konstrukce na objednávku vlastníka mostu, Statutárního města Liberec, které bylo zastoupeno 
Technickými službami města Liberec, a.s. 
4) Vlastníkem mostu a investorem stavby je Statutární město Liberec. 
5) Toto bylo již zodpovězeno dopisem ze dne 2.2.2009, dopisem ze dne 19.3.2009 a rovněž ze dne 
17.4.2009. 
6) viz. bod 5). 
7) viz. bod 1) a 2). 
8) Z projektové dokumentace vyplývá, že se nejedná o stavbu nového mostu, ale o rekonstrukci 
stávajícího mostu v havarijním stavu, demontována byla pouze mostovka.  
9) Tyto informace případně získáte u vlastníka mostu. 
10) Stavba je prováděna podle platného stavebního povolení. 
11) viz. bod 3). 
12) Oprava komunikace a chodníků na mostě je prováděna na základě výše uvedeného citovaného 
stavebního povolení. Investorem rekonstrukce kanalizace není Statutární město Liberec, výstavba 
kanalizace vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu – MML, odboru životního prostředí. 
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13) Stavbu mostu provádí stavební firma BREX spol. s.r.o., která byla upozorněna stavebním úřadem a 
stavebním dozorem investora na dodržování všech předpisů a norem týkajících se provádění stavby, 
konkrétně podmínky č.: 3,4 a 5 stavebního povolení. 
 
  
  
 
 
 
 
 

Miroslav Šimek 
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