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Ostravě dne 6. 2. 2019

Počet listů: 1

Příloha: 2/7

Žádost o poskytnutí informace

Vsouladu s ust. §§ zák. č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu

kinformacím, žádám sdělení informací ovyužiti pozemku parc. čísla 1695/1

vkatastrálním území Poruba - sever, zapsaném v Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava (dále jen „pozemek“).

Zejména se dotazuji, zda je na části pozemku označeném v příloze „print1“

(zájmové území - červeně) povoleno stání motorových vozidel a kde a jakým

způsobem jsou taková případná povolená stání oznámena, zveřejněna na úřední

desce, či vyznačena dopravním značením nebo jiným způsobem.

Informace žádám zaslat elektronicky.

Děkují za včasné vyřízení žádosti.

S pozdravem
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Vaše značka:

Ze dne: 06.02.2019

Č. j.: _

Sp. zn.: S POR 6962/2019/2

Vyfizuje:

Telefon:

Fax:

E—mail:

Datum: 12.02.2019

   

Vážený pane

na pozemku parc. (3150 1695/1 v k.ú. Poruba—sever, obec Ostrava byly vybudovány Zpevněné

odstavné plochy pro stání motorových vozidel.

Tyto zpevněné plochy byly vybudovány v souladu s platnou legislativou. zejména pak dle:

0 Zákona č. 1831’2006 Sb. - Stavebni zákon

0 Zákona č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích

. ČSN 73 6056 — Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

' Technických podmínek TP 153 - Zpevněná travnatá parkoviště

Vlastni postup dle výše uvedené legislativy byl pak realizován die posloupnosti níže uvedených

úkonů:

Foto stávající plochy před zahájením praci

Projektový záměr (schéma) — výkres podloží. plošné zobrazení zpevněných odstavných ploch

Rozpočet akce

Žádost () „Koordinované stanovisko“ předkládané na Magistrát města Ostravy zahrnuje

vyjádření všech příslušných odborů (životní prostředí architekt doprava atd.)

Žádost na vlastníky a správce podzemních inženýrských sítí a jejich písemná vyjádření

6. Projektová dokumentace plochy se zakreslením stání a rozhledových trojúhelníků pro PČR

dopravní inspektorát

7. Postoupení na PČR dopravni inspektorát k vyjádření„ tj. razítko na projektovou dokumentaci a

písemné stanovisko s napojením na místní komunikace s případnými podmínkami

8, Vyjádření příslušného silničního správního úřadu

9. Žádost o územní souhlas na příslušný stavební úřad vč. vydání územního souhlasu

10. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby. realizace stavby, předání stavby
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Zpevnéné odstavné plochy a jejich zprovozněn: se nijak nezveřejňujx ani ncoznamuji na úředních

dcskach \" roce 2019 začala probíhal inventawizacc všech zpevněných odstavných ploch \ obvodu

Poruba spojena s naslednou Upr-avon jejich hranic a s dalšuu doplňujícím dopravmm značemm.

 
Na vědomi

- odbor \:nitřmch věc; evidence Žádosti  

 


