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Vyřizuje:

 

V Praze dne 30.7.2018

Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin — dle zákona 106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které

jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se

realizují na území vaší městské části. 0 vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na

základě zákona 106/1999 Sb. — Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako společnost, která

dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku,

V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové

bytové výstavby ve Vašem městě. Vtabulce specifikujeme dokument, který požadujeme. Vněkterých

případech může jít o dokument, o který jsme žádali již v našich předchozích žádostech a kterýjsme doposud

neobdrželi, či který nebyl ještě vdobě naší poslední žádosti kdispozici. Umístění objektu lokalizujeme

parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu % developera vychází

obvykle zvlastníka pozemku, resp. zínformací dostupných na internetových stránkách jednotlivých

projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby

vedeným ve stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou identifikaci parcelním Číslem pozemku, na

němž výstavba probíhá.

S pozdravem

 

Příloha: Seznam projektů pro vyhotovení kopií dokumentů
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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.: S POR 38735/2018

Statutární město Ost a Magistrát města

' o architekta a

Vyřizuje:

Tešefon:

Fax:

E-maiš:
  

Datum: 1. srpna 2018

Věc:

Podáno dne: 30.7.2018

Předmět: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů — č. 1412018, vyhotoveni kopii listin

Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako

stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), vplatném 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 písm.

c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „stavební úřa “) obdržel dne 30.7.2018 žádost o poskytnutí infomace podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobo ' “' u kinformacím ve znění ozdčjších předpisů — č. 14/2018, a to

vyhotovení kopie 1istin —

Z důvodu nepříslušnosti Vám ' še uvedenou žádost přeposíláme.

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

  

   

    

Příloha: kopie žádosti
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Obdrži:

1. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu,_

  

? 2. atutámí město Ostrava ÚMOb Poruba, odbor vnitřních věcí, Klimkovická č.p. 55/28, Poruba, 708 56

Ostrava

3. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o.,

_
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