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Věc : Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb
Žádáme Vás tímto o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb.
Jakým způsobem bylo ukončeno řízení o odstranění stavby komunikace dne 3.10. 2017,

zejména jaký byl uplatněn sankční postih
-

Existuje projektová dokumentace na odvod dešťových vod stavby objektu Č.p. _ a

jakým způsobem byl zkolaudován tento objekt, když do dnešního dne nejsou svody na odvod
dešťových vod napojeny do vsakovacíjímky ( tuto skutečnost potvrdil _), což
nelze považovat za drobný nedodělek
Jakým způsobem je ze strany úřadu řešeno, navezení odpadu na pozemky související s výše
uvedenou stavbou, které tam jsou do dnešního dne včetně nepojízdněho automobilu

Rovněž Vám musíme oznámit, že i přes oznámení pana _ že byla provozovna
zrušena ke dni 16.10. 2015, do objektu jezdí pravidelně denně jak osobní tak nákladní automobily

z Čehož vyplývá, že se budova nadále provozuje k podnikatelské činnosti a oznámení _
_se nezakládá na pravdě. Žádáme Vás tímto o umístění příslušného dopravního značení na
příjezdové komunikaci.

Závěrem Vám chceme položit otázku zda Váš úřad má zájem učinit aspoň nějaká opatření k tomu,

Mme—přestanu
obvodu, neboť z Vašich odpovědí to není zcela zřejmé.
podmínky dalším dvanácti obyvatelům Vašeho

Výše uvedené lze doložit svědectvím osob a fotografiemi.
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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb.,
K Vaši žádosti podané dne 11.12.2017 sdělu
jeme:
Ad 1) Jakým způsobem bylo ukončeno
řízení o odstranění stavby komunikace
dne
3.10.2017, zejména jaký byl uplatněn sankční
postih.
Dne 03.10.2017 vydal zdejší speciální stave
bní úřad usnesení č. 7/2017/S, kterým zasta
vil
řízení o odstranění stavby Stavební úpra
vy místní komunikace na pozemku p.č.
vku. Polanka nad Odrou mimo jiné zdův
odu, že po 10 letech od místního šetře
ní
provedeného dne 06.12.2007, nelze
rokázat, vjakém rozsahu byly stavební
úpra
vy
provedeny, co se na pozemku p.č. ův
kú. Polanka nad Odrou ještě zacho
valo.
Konkrétní dokumenty ani fotodokumentace
se nedochovaly. Výše uvedené usnesení
se
pouze poznamenává do správního spisu.

Ad 2) Existuje projektová dokumentace na
odvod dešťových vod stavby objektu ě
l
jakým způsobem byl zkolaudován tento objek
t, když do dnešního dne nejsou svody na

odvod dešťových vod napojeny do vsakovací jímky
(tuto skutečnost potvrd_
_Lcož nelze považovat za drobný nedodělek.
Projektová dokumentace na odvodnění dešť
ových vod ze stavby č.p. _v k.ú. Pola
nka
nad Odrou existuje v archívu zdejšího úřadu
, kdy toto bylo zkolaudováno dne 2711
2008
kolaudačním rozhodnutím č. 129/2008. Zdejš
í stavební úřad není schopen prokázat, jestli
jsou všechny svody ze stavby na tuto jímk
u napojeny, neboť jsou zaústěny pod upra
vený
terén kolem stavby.

Ad 3) Jakým způsobem je ze strany úřad
u řešeno, navezení odpadu na pozemky
související
s výše uvedenou stavbou, které tam jsou
do dnešního dne včetně nepojízdného
automobilu.

Již na místním šetření byl stavebník upozorně
n na dodržování zákona o Odpadech, poku
d
má na svém pozemku odstaven nepojízd
ný automobil, nelze to považovat za poruš
ení
zákona.
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Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou není kompetentní ve věci řešení povolení či
za'niku podnikatelské činnosti pana

K Vaší otázce, zda Úřad městského obvodu má zájem řešit situaci okolo počínání firmy
, sdělujeme: úřad městského obvodu učinil jednotlivé kroky, zejména
co se týče stavebního řízení, které mu umožňuje zákon. Provozovna výše zmíněné firmy se
v okolí Vašeho bydliště nachází téměř 10 let, za tu dobu nejsou Úřadu městského obvodu
známy podněty, které by poukazovaly na výrazné zhoršení životních podmínek okolí Vašeho
bydliště.
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