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Úřad městského obvodu Ostrava — Jih

Odbor výstavby a životního prostředí

Horní 791/3

700 30 Ostrava — Hrabůvka

Statutární město Ostrava : * y/y/WNWMÝ/z/l?

/’ ,
!

V Ostravě dne 29‘ 5. 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím) tímto žádám nadepsaný úřad

o poskytnutí následujících informací:

. identifikaci všech řízení (stavební, vodoprávní, aj.) vedených nadepsaným úřadem ve vztahu

k pozemku par. č. 485/9, k.ú. Hrabůvka, jejichž vlastníkem je obchodní společnosti KALPA s.r.o.,

IČO: 258 37 885, se sídlem Třebohostická 564/9, Praha 10 — Strašnice, v rámci nichž výše

uvedená obchodní společnost je či byla žadatelem o vydání stavebního povolení/dodatečného

stavebního povolení,

. identifikaci všech nadepsaným úřadem povolených staveb na pozemku par. č. 485/9, kú,

Hrabůvka, jejichž Stavebníkem je obchodní společnost KALPA s.r.o., lČO: 258 37 885, se sídlem

Třebohosticka' 564/9, Praha 10—- Strašnice,

. identifikaci všech staveb na pozemku par. č, 485/9, k.ú. Hrabůvka, které byly ohlášeny

nadepsanému úřadu obchodní společnosti KALPA s.r.o., IČO: 258 37 885, se sídlem

Třebohostická 564/9, Praha 10 — Strašnice,

. identifikaci všech nadepsaným úřadem zkolaudovaných staveb na pozemku par. č. 485/9, k.ú.

Hrabůvka, jejichž Stavebníkem je obchodní společnost KALPA s.r.o., lČO: 258 37 885, se sídlem

Třebohosticka' 564/9, Praha 10 — Strašnice.

O poskytnutí shora požadovaných informací žádám v elektronické podobě na e—mailovou adresu

)a XZ,L



Za poskytnutí výše uvedených informací Vám předem děkuji.

S pozdravem,

 



Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Odbor výstavby a životního prostředí

cí.; JIH/O46879/19/VŽP/Bla F— mm»,

Sp. zn.: S—JlH/O46879/19/VZP * *

Vyřizuje: Luděk Blažek „ ,

Telefon: + 420 599 430 353 - dle rozdelovmku -

Fax: + 420 599 430 340

Email: ludekblazek©ovajihcz

Datum: 10. června 2019 L._. _ zí

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
 

K Vaši žádosti ze dne 29.5.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla odboru výstavby a životního prostředí

Uřadu městského obvodu Ostrava-Jih, jako povinnému subjektu, doručena dne 30.5.2019, Vám

sdělujeme následující :

Ve vztahu ke stavebníkovi - právnické osobě KALPA s.r.o., IČ 258 37 885, sídlem Praha 10 - Strašnice,

Třebohostická 564/9 a pozemku parc.č. 485/9 k.ú. Hrabůvka se stavební úřad Uřadu městského obvodu

Ostrava—Jih zabýval či zabývá níže uvedenými stavebními záměry sdále uvedeným výsledkem, resp.

stavem věci

" Revitalizace areálu K/egava 19 — oplocení "

dosud neukončeno momentálně probíhající správní řízení o žádosti o dodatečném povolení stavby, která

byla stavebníkem podána ke stavebnímu úřadu dne 29.6.2018 .

Mimo výše uvedených skutečností Vás pak informujeme i o tom, že se žádostí o identifikaci vodoprávních

a jiných vodohospodářských řízení a povolení vztahujících se k pozemku parc.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka a

ke stavebníkovi — právnické osobě KALPA s.r.o. je nutno se obrátit na věcně a místně příslušný povinný

subjekt, tzn. na Magistrát města Ostravy sídlící na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí

8, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti zdejšího povinného subjektu.

 

 

 

  

rňg. Luděk Blažek

referent stavebního úřadu

oprávněná úřední osoba
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