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Stavební úřad

1. května 330/160

725 25 Ostrava
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Zádost o informaci

Tímto podle ust. § 13 zák.č. 106/1999 Sb.„ o svobodném řístu u k informacím. ve znění

pozdějších předpisů (.,zákon'*)_ odává s olečnost
  

  

 

  

žádost

o následující informaci:

Ve vztahu k stavbám rodinných domů č.p. 1491 na parc.č. 2597/31, č.p. 1492 na parc.č.

2597/33 č.p. 1493 na parc.č. 2597/32 k.ú. Polanka nad Odrou žádáme o následující informace:

]. Žádáme 0 kopie veškerých správních rozhodnutí. sdělení. usneseni a jiných úkonů

Vašeho úřadu ve vztahu ktěmto domům (č.p. 1491 na parc.č. 2597/31_ č.p. 1492 na

parc.č. 2597/33, č.p. 1493 na parc.č. 2597/32) od počátku jejich výstavby až dosud.

Žádáme o zaslání závazných stanovisek orgánu územního plánování na uvedené stavbu

rodinných domů č.p. 1491 na parc.č. 2597/31, č.p. 1492 na parc.č. 2597/33. č.p. 1493 na

parc.č. 2597/32 na parc.č. 644/354 k.ú. Polanka nad Odrou.

Vpřípadě postupu podle ust. § 14 odst. 5 písmeno b) zákona jsme připraveni poskytnout

součinnost datovou schránkou.



Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou

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

odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební
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TEL.: 599 425 108

FAX: 599 425 113

FFM/\“! jlokajova©polanka.ostrava.cz

DATUM: 06.01.2020

VYPRAVliNO: 06.01.2020    

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

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

prostředí, oddělenístavební. 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 č1. 22 pism. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města

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

23.12.2019 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

Staveb rodinných domů - č.p. 1491 na pozemku p.č. 2597/31, č.p. 1492 na pozemku p.č. 2597/33

a č.p. 1493 na pozemku p.č. 2597/32 v k.ú. Polanka nad Odrou,

(dále jen "stavba").

K výše uvedenému podáváme tuto informaci:

- v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme naskenované Vámi požadované doklady — správní

rozhodnutí. sdě1ení, usnesení, souhlasy apod. vč. kopií závazných stanovisek Útvaru hlavního

architekta Magistrátu města Ostravy pro jednotlivé rodinné domy č.p. 1491. 1492 a 1493 v k.ú.

Polanka nad Odrou.

lng. Jaroslava Lokajová

vedoucí odboru stavebního

a životního prostředí

 


