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725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

V Ostravě dne 03.06.2019

Žádost o sdělení ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Tímto Vás žádám o poskytnutí kopií části projektové dokumentace stavby víceúčelového hřiště v areálu

Dělnického domu v Polance nad Odrou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Jedná se mio doklady ve vazbě

na umístění víceúčelového hříště.

Požaduii o doložení kogie:

— celková situace stavby

— technickou zprávu stavby víceúčelového hřiště

- povolení stavby

- povolení — kolaudace stavby

- sdělení účastníků řízení povolení stavby, vč. doručení zahájení řízení (komu bylo zasláno)

- stanovisko Krajské hygienické stanice MS kraje ke stavbě.

 



Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou

l. května 330/160, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební

 

 

ZE DNE: 03.06.2019

SPIS ZN.: 01413/2019/2/LOK Žadatel:

ČJ.: 01413/2019/LOK

VYŘIZUJE: Ing. J. Lokajová

TEL.: 599 425 108

FAX: 599 425 113

EMAIL jlokaj ova@p01anka.ostrava.cz

DATUM: 10.06.2019

VYPRAVENO: 11.06.2019    

SDĚLENÍ k informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Statutární město Ostrava. Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, odbor stavební a životního

prostředí, odděleni stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.. o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů. v souladu s §

190 zákona č. 183/2006 Sb.. ustanovení § 139 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města

Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, obdržel dne

03.06.2019 žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

k informacím. ve znění pozdějších předpisů. kterou podal

(dálejen "žadate1") ve věci

Víceúčelové hřiště v areálu Dělnického domu pozemku p.č. 862/1 v k.ú. Polanka nad Odrou,

(dálejen "stavba").

K výše uvedenému podáváme tuto informaci:

- V příloze tohoto sdělení Vám zasíláme kopie Vámi požadovaných dokladů:

1. celkový situační výkres č. C2 z 05/2014

technickou zprávu stavby z 05/2014

rozhodnutí č. 39/2014 o umístění a povolení stavby ze dne 23.07.2014

kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 19.09.2014

závazné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne

30.06.2014 č.j. KHSMS 19634/2014/OV/HOK.
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- Jako účastníky řízení stavební úřad vyhodnotil pana

znamenl za ajem

řízeníjim bylo doručeno 04.07.2014.

Statutární město Ostrava
Uřad městského obvodu

Polanka nad Odrou .
- -rstaveb/vlaŠ/vorn/hoprosrřed/

Ing. Jaroslava Lokajová

vedoucí odboru stavebního

a životního prostředí

 

Doručí se: spis. zn. 01413/2019/2/LOK

č.j. 01413/2019/LOK

— žadatel: (doručenky)


