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Žádost o poskytnutí informace v souladu se Zákonem o svobodném pň'stupu k informacím

5.106/1999 Sb

Komunikace Drobná byla realizována bez %dného stav.povolenía byla dodatečně povolena až

po její realizaci.Realizací komunikace Drobná byl přerušen jediný možný původní příjezd !( dotčeným

pozemkům po polní cestě p.č. 1777/1 bez náhrady-Komuníkace je provedena zářezem do původní

konfigurace terénu s rozdílem 150 cm bez nového napojení na původnípolnícestu.

Z uvedeného důvodu požad ují konkrétní vysvětlení a zdůvodnění zjakého důvodu byl původní

příjezd bez náhrady zrušen.Za odpověď nepokládám již dřívější sdělení,že současný příjezd

k dotčeným pozemkům je možný po orné půdě po p.č.1773/2,který vznikl nelegálně z důvodu

nemožnostífmého přístupu, ani další dřívější vysvětlení a obhajobu legálnosti devastace orné

půdy,vč.břemena pro elektro kabel ktrafostanici,které s příjezdem vůbec nesouvisí."Fímto

„náhradním" p‘r’fiezdem , zpevněný struskovým násypem uloženým přímo na ornící je zničeno min

150 m2 kvalitní orné půdy. Tuto skutečnost ,že se jedná o porušení zákona o ochraně ZPF potvrdila i

ČIŽP v Ostravě-

Zásadní chybou stav.úřadu při vydání dodatečného stav.povolení komunikace bylo,že neřešil

napojení původní polní cesty na novou komunikaci.S touto skutečností se stav.úřad řádně

nevypoř'ádal.

Děkuji za konkrétní odpověď proč byl zrušen původní přůezd po polní cestě bez náhrady a

jakým způsobem bude tato zálež'rtost dořešena při dodržení platných zákonů a nařízení.

Ostrava 23.1.2019
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Uřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

Č1'

Sp Zn.: s POR 4631/2019

Vyřizuje:

Telefon:

Fax

E-mail:

Datum: 6. února 2019

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů — č. 2/2019 „

Na Vaší žádost doručenou dne 23.01.2019 o poskytnutí infomace dle zákonac.10_6/1999Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeinenasledujícl I" -

Vroce 2010 provedl pan—bez stavebního povoleníneboJmehoopatřeníastavebního úřadu

nepovolenou stavbu na pozemcích paIC.C.17,78/91 1777/1 a 1773/2 v kat.území Poruba,Jejíž součástí byla

i opěrná zeď, která byla umístěna na pozemku arc. 1778/91 vkat. území Poruba, kterýJe ve Vašem

vlastnictví a kněmuž neměl stavebm'k— an—užívací právo. Na základě podnětu ze dne

1.07.2010 zdejší stavební úřad provedl šetření a následně zahájilrízení o odstranění provedené stavby jako

celku, do něhož patřila komunikace, parkovací plocha a opěrná zeď.

 

Pan ožádal o dodatečné povolení části stavby, která nezahrnovala Opěmou zeď na pozemku

parc. č. 1778/91 V kat. území Poruba. Stavební úřad na základě závazného právního názoru Magistrátu města

Ostravy jako nadřízeného správního orgánu z předmětného řízení o odstranění stavby vyloučil

k samostatnému řízení část stavby zahrnující komunikaci, parkovací plochu a jednu Opěrnou zeď na straně

stavebníka. O stavbu opěrné zdi na pozemku parccč.1778/91 v kat. území Poruba stavebník stavební úřad o

dodatečné povolení nepožádal. Ztoho důvodu po provedenémrízení stavební úřad vydal rozhodnutíč

29/2012/dopr. ze dne 16.05.2012, kterým nařídil odstranit předmětnou stavbu opěrné zdi, přičemž bylo

nezbytné stanovit podmínky k odstranění stavby tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku třetích osob.

V podmínkách byla uvedena povinnost uvést po odstranění stavby dotčené pozemky do původního stavu,

kdy povrch pozemku parc. č. 1778/91 vkat. území Poruba a s ním sousedících pozemků budou vjedné

výškové úrovní tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. V rámci faktického stavu na

místě stavby bylo tedy potřeba upravit pozemek parc. č. 1778/91 Vkat. území Poruba tak, že jeho povrch

bylo nutno zarovnat s výškovou úrovní sousedních pozemků, neboť by hrozilo odplavení zeminy 2 pozemku

parc- č. 1778/91 v kat. území Poruba na okolní zastavěné pozemky a vzniku škody na majetku třetích osob,

130th by tak nebylo učiněno.
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Proti rozhodnutí č. 29/2012/d0pr. ze dne 16.05.2012 nevznesl žádný z účastníků řízení, mezi nimiž jste byl i

Vy, žádné námitky a nebylo podáno ani žádné odvolání proti uvedenému rozhodnutí. Rozhodnutí č.

29/2012/dopr. ze dne 16.05.2012 nabylo právní moci dne 19-06.2012.

Po dokončení bouracích prací a odstraní stavby stavební úřad provedl opakovaně ve dnech 24.07-2012,

16.08.2012, 20.09.2012 a 12.10.2012 kontraní prohlídky na místě stavby, přičemž nebyly zjištěny žádné

závady a bylo potvrzeno, že dotčené pozemky nepovolenou stavbou byly uvedeny do původního stavu a

odstranění bylo dokončeno vsouladu se všemi uloženými podmínkami uvedenými v rozhodnutí č.

29/2012/dopr. ze dne 16.05.2012.

Ve své žádosti o poskytnutí infomace uvádíte, že zásadní chybou stavebního fiadu při vydání dodatečného

povolení stavby komunikace bylo, že neřešil napojení původní polní cesty na novou komunikaci a s touto

skutečností se stavební úřad řádně natypořádal. Je to Váš názor nikoliv dotaz. Na to Vám přesto stavební

úřad odpoví, že na stavbu komunikace probíhalo řízení o dodatečném povolení stavby, jehož jste byl opět

účastníkem ňzení. Výsledkem stavebního úřadu bylo vydání rozhodnutí č. 47/2012/dop1'. ze dne 12.11.2012,

proti němuž jste se řádně odvolal, ale předmětné rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem Magistrátem města

Ostravy, odborem dopravy potvrzeno a Vaše podané odvolání zamítnuto. Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 3.05.2013.

V důsledku odstranění stavby opěmé zdi na pozemku parc. č. 1778/91 vkat. území Poruba a zdůvodu

zajištění bezpečnosti a na základě pravomocného rozhodnutí byla změněna nivelíta pozemku parc. č.

1778/91. Stavební fiad má za to, že postup stavebního úřadu v celé věci byl v souladu se všemi zákonnými

předpisy.

   . vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK:

1-—

Na vědomí:

2. Stamtární město Ostrava ÚMOb Poruba, odbor vnitřních věcí, oddělení sehetaxiátů,_
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