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v Plesná, 19.3.2018

VĚC: Žádost o informací dle zákona mos/1999 Sb.

!. Žádáme o kopii stavebního povolení dané od č.7S4/2000 ze dne 9.10.2000 vč. veškerého spisového

materiáíu stavby rodinného domu “vč. přípojek na rozvod el. energie, plynovod, vodovod a

žumpu, umístění zásobníku dešťové vody, kanalizace dešťové vody.

ai Na základě THM, které váš úřad v roce 1979 prováděl byl vědomě zapsán pozemek p.č.391 (162) v k.ú.

jako polní zpevněná komunikace

b Skutečná zpevněná komunikace pozemek p.č. 324/1 (161) ve vlastnictví naších

_vědomě přepsaná na zákiadě THM v roce 1979 na vlastníctví

' šlo dojít !( znepřístupnění pozemku parc.č.lSB/l

UMOb Poruba svým počínáním k tomu napomáhal a stále napomáhá jak uvedl

nám ve sděleníFStavební policie také selhala.

Kolauda m roz nutí č.18/11/dopr. je věcně nesprávné z důvodu neuvedení, že stavba byla

provedena na parc.č.159, 160/1, 16012. Nebyla povolena zámková dlažba v účelové komunikací p.č.lGl,

nejsou uvedeny ovocné stromy ořech na p.č.lGG/l a ringle na p.č.159.

Ve výkresové dokumentaci „Zaměření skutečného provedení příjezdové komunikace k parcele

č.163/2 schází“ zakreslení přístavby, vjezdu u přístavby a na parcelu č.160/2, zakreslení ovocných stromů.

Stavební plocha dvůr na parc. 158/1 je označena jako zahrada. Zajímavé. Asfaltové: komunikace parc. č.161

je také označena jako zahrada. Je to náhoda?

     

H. Žádáme kopii zaměření přípojky na 1 n, ůvodní dešťovou kanalizaci, přípojky na dešťovou kanalizaci

ve stavbě „Prodloužení řádu K3+1RD“h

111. Kopii příjezdové komunikace k amele č.163/2 _ěřítku 1:1. Pří poslední návštěvě

7.3.2018 mě zaměření zvětšila takže není zobrazeno celé rohové razítko a část
  

  

IV. Žádáme, aby v místě hranic pozemků parc.č.lSB/l, 160/1, 160/2 byly obrubníky. V rnístě vjezdu na

pozemek p.č.lůO/Z umístit snížené obrubníky a v místě vjezdu vraty na pozemek parc.c. 158/1 smut

obrubníky na 0,20 mm
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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

2e dne:

a. _
Sp. Zn.: S POR 15052/2018

 

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E—mail:

  Datum: 14. června 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů — č. 4/2018

Dnc 19.3.2018jsmc obdrželi vaši žádost o poskytnutí informací podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Statutámi město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako

stavební úřad příslušný podle § 13 odst. ] pism. c} zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), v píatném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 pism.

0) bodu ] obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "stavební Mad"), vás vyzval dne 29.3.2018 k zaplacení úhrady za poskytnutí informací

podle výše citovaného zákona vsouíadu s čl. 8 odst.5) „Zásad pro poskytování informací podle zák.

č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. 22/2014“ statutárního

města Ostravy — městského obvodu Poruba, a to ve výši 569,- Kč, slovy: Pětsetšedesátdevět korun.

Výzva k zaplacení úhrady za poskytnutí informace podle výše citovaného zákona byla prokazatelně vámi

převzata die doručcnek dne 6.4.2018 a dne 10.4.2018. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením

požadované úhrady ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámeni výše požadované úhrady. Jelikož výše uvedená

úhrada nebyla v termínu zaplacena> žádost o poskytnutí infomace podle § 17 odst. S) zák. č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se odkládá.

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Na vědomí:

3. ÚMOb Poruba, odbor vnitřních věcí — evidence žádosti,—

Klimkovícká 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba l_Č 00845 451 DIČ CZ 00345 451

www.poruba.ostrava.cz cislo účtu 1649335379/0800

 

 


