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ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACE

(podle zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů)

Statutární město Ostrava
Uřad městského obvod:.: Poruba;   

  

 

 

 

 

    

znuAcnu Š nosu:
[tuba x

{fl/'1” ‘ £

Adresa:

14,1 . f “9 "Oli" 2918

Telefon:
“WN“ ' Www:—' “'"“ “' nam.

mm)

snem./Lu. eur „ , „,

e-man— WWW/ 

žádá: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovícká 55/28, 708 56 Ostrava

o poskytnutí informace (charakteristika):

Žádám o poskytnutí informace, zda existují nějaká územní rozhodnutí, příp. žádostí o vydání územního
rozhodnutí týkající se níže uvedených parcel v okolí našeho bydliště —— katastrální území 715174 - a zda se
plánuje využití těchto pozemků pro výstavbu, prodej/pronájem developerům nebojakékolivjiné úpravy

(např. výsadba stromů, rozšíření parkoviště, apod).
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způsob poskytnutí informace:

Dne:: 8.4.2018 Podpis:

  



Musilová Petra, Bc.

Od: Musilová Petra, Bc.

Odesláno: 24. dubna 2018 13:34

Koma! _

Kopie: Bilerová Marie

Předmět: Odpověď na žádost o poskytnuží informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy: Odpověď — poskytnutí ínformace„9_4_2018.pdf

Dobrý den,

přílohou emailu Vám zasíláme odpověd'na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů podanou dne 9. 4. 2018.

S pozdravem

Bc. Petra Musilová

Úřad městského obvodu Poruba

odbor rozvoje obvodu

Klímkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

T +420 599 480 319

M +420 777 529 805

E Qmusiloanmoporubacz

W poruba.ostrava.cz
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Vyřizuje: Bc, Petra Musilová —

Telefon: 599 480 319

Fax: 599 480 212

E—mail: pmusilova@moporuba.cz 703 00 Ostrava-Poruba

Datum 23.04.2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Vaší žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 4. 2018 Vám sdělujeme, že na pozemcích 898/20,

898/1 , 898/10, 896/ 1 9, 944 a 90, v k. ú. Poruba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny městskému

obvodu Poruba a pozemcích parc. č. 898/17, 898/16 a 898/18, kdy tyto jsou ve vlastnictví soukromých osob,

Úřad městského obvodu Poruba nevede žádná řízení o vydání územního rozhodnutí ani neevidujc žádost na

vydání územního rozhodnutí. Upozorňujeme. že řízení o vydání územního rozhodnutí nebo evidovat Žádost

na vydání územního rozhodnutí může dle Statutu města Ostravy Magistrát města Ostravy, útvar hlavního

architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní Na výše uvedených pozemcích nejsou v současné

době vydána Žádná územní rozhodnulí ani není znám žádný záměr investorů. ÚMOb Poruba

neeviduje žádnou “žádost o prodej či pronájem výše uvedených pozemků a na uvedených pozemcích mimo

běžné údržby neplánuje v roce 2018 a 2019 zadne investiční akce ani akce většího rozsahu v rámci běžné

údržby.

S pozdravem

Statutimi město Ostrava

many obvod Poruba

Klimkovlcká 55/28. 708 56 Ostrava-Poruba
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© OSTRAVA!!!

Jana Klečková -

pověřená zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu

Klimkovická 55/28. 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ 0200845451

www.porub3‘ostrava.cz Číslo účtu 164933537910800 ”903*

 


