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 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – 

poskytnutí informace 
 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou obdržel dne 15. 06. 2022 žádost o poskytnutí informací 
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Na základě Vaší žádosti bylo vyžádáno stanovisko Stavebního úřadu viz níže:  
 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), Vám k žádosti ze dne 
15.6.2022 sděluje následující informace:  
 

Z podané žádosti je dle stavebního úřadu patrné, že žadatel požádal o informaci týkající se 
napojení třech rodinných domů (č.p. 478, 519, 612) na vodu a kanalizaci. 
 

Stavební úřad prověřil archivní složky všech těchto objektů a jejich přilehlých pozemků 
užívaných jako zahrady u RD.  
 

Bylo zjištěno:  
 

1. Stavební úřad oslovil SČVK a.s. o podání informace k těmto objektům (viz příloha) – 

zde je patrné pouze to, kde existují veřejné části těchto hlavních vodovodních a 
kanalizačních řadů. Totožnou informaci lze ověřit v dokumentu Magistrátu města 
Liberec - územně analytické podklady (ÚAP) – v grafické části ÚAP – výkres limitů 
využití území – část 03-32-07. 

 

2. Dále pak stavební úřad konstatuje, že v archivních složkách všech tří RD nebyly 
nalezeny žádné doklady, ze kterých by bylo jasně patrné napojení na tyto IS – ve všech 

spisech stavební úřad dohledal pouhé textové odkazy na stávající kanalizaci bez 
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přesného zakreslení. Stavební úřad nedohledal, zda bylo či nebylo vydáno jakékoliv 
umístění či povolení na napojení na výše požadované IS.  
 

3. Všechny tři RD mají u stavebního úřadu dokumentaci velmi jednoduchého typu, a to 

s ohledem na stáří těchto staveb, což znamená, že nesplňují požadavky dle dnešních 
vyhlášek, které stanovují rozsah a obsah PD.  

 

 

 

S pozdravem 
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