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Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace

Bc. Eva Pospěchová

Klímkovická 55/28

708 56 Ostrava — Poruba
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VĚC: Žádost o informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů

Žádám Vás tímto o informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1) nahlížení do kolaudačního spisu účelové komunikace na pozemku parc.č.161, 162/1 v k.ú. Stará

Plesná vč. geometrických plánů

2) bude v účelové komunikaci na pozemku parc.č.161, 162/1 v k.ú. Stará Plesná stavba chodníků,

pokud ano,mohu nahlédnout do dokumentace
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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

 

Ze dne: 16.01.2018

C.j.: POR 6196/2018/pose

Sp. Zn.: S POR 3680/2018/01

Vyřizuje: Pospěchová Eva, Bc._

Telefon: 599480618

Fax: 599480602

E-mail: epospechova@moporuba.cz

Datum: 29. ledna 2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění

pozdějších předpisů — č. 1/2018

Na Vaší žádost doručenou dne 15.01.2018 o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:

1. K dotazu: nahlížení do kolaudačního spisu účelové komunikace na pozemku parc. č. 161, 162/1 v kat.

území Stará Plesná včetně geometrických plánů, uvádíme, že nahlédnout do spisu ve věci stavby: „Úpravy

účelové komunikace, Ostrava—Plesná“ můžete, a to vkanceláří č. 202 budovy „D“ Statutárního města

Ostravy-Úřadu městského obvodu Poruba, odboru výstavby a životního prostředí, Vřesinská 1/8, Ostrava-

Poruba (v úřední dny: ponděií a středa od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00 hod, ostatní pracovní dny po

předchozí telefonické domluvě). Speciální stavební úřad upozorňuje na skutečnost, že dne 12.07.2017 na

základě sepsaného protokolu o ústním jednání Vám byla pořízena fotodoklmlentace celého Výše uvedeného

spisu.

2. K dotazu: bude v účelové komunikací na pozemku parc. č. 161, 162/1 vkat. území Stará Plesná stavba

chodnůců, pokud ano, mohu nahlédnaut do dokumentace, uvádíme, že v současné době zdejší stavební úřad

neevíduje žádost ani nevede žádné stavební řízení v předmětné věci.
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Ing. Zbyněk Richter

vedoucí odboru výstav
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