STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 56
Květnové revoluce – přístup k řadovým garážím
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu jsou písemné připomínky zástupců vlastníků
řadových garáží v ul. Květnové revoluce jako reakce na usnesení Rady města Liberce č. 1145/2019
ze dne 19. 11. 2019.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: písemné sdělení
Zpracoval:

Kovačičin Jiří, Ing. - vedoucí oddělení technické správy

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Písemné připomínky zástupců vlastníků řadových garáží v ul. Květnové revoluce přijaté
dne 23.12.2019 pod č.j. CJ MML 274809/19.
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Důvodová zpráva
Na 20. schůzi rady města dne 19.11.2019 bylo přijato usnesení č. 1145/2019, kterým bylo schváleno
vydání souhlasného stanoviska k žádosti paní Peškové evidované pod CJ MML 218353 ze dne
9.10.2019 o oplocení pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Nové Pavlovice. Na základě tohoto usnesení bylo
souhlasné stanovisko k žádosti o oplocení pozemku.
V případě, že bude stavba oplocení povolena i stavebním úřadem a bude zrealizována, dojde k omezení
stávajícho přístupu k řadovým garážím.
Zástupci vlastníků garáží zaslali dopisem ze dne 23.12.2019 a přijatým pod č.j. CJ MML 274809/19 své
připomínky ke schválenému usnesení a žádají Radu města Liberce o nové projednání viz příloha č.1.
V této záležitosti proběhlo rovněž dne 9.1.2020 jednání u pana náměstka Mgr. Šolce se zástupcem
vlastníků garáží, kde bylo domluveno, že se vyčká, zda se podaří získat povolení na stavbu oplocení.
Přílohy:
01 - připomínky k přijaté pod CJ MML 274809-19
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