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Adresa příslušného úřadu
Úřad: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

Obor výstavby a životního prostředí 

Ulice: Horní 3

PSČ, obec: 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Korespondenční adresa:

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádáme Úřad městského 
obvodu Ostrava - Jih, Odbor výstavby a životního prostředí, o poskytnutí následujících informací:

• Žádáme o poskytnutí informace, zda Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Odbor výstavby a životního prostředí, 

jako stavební úřad archivuje stavební dokumentaci k objektu: Zajcevova 294/10, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, 

pare. č. st. 2080, k.ú. Ostrava -Zábřeh nad Odrou [714305]

• Žádáme o zapůjčení / možnost vytvoření fotokopie dané dokumentace.

Požadované informace zašlete, prosím, elektronicky do datové schránky: (mqmx4y6), případně nás kontaktujte a 

vyzvedneme si osobně.

V případě, že by podoba a rozsah požadovaných informací byly příčinou mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, 

žádáme o zaslání sdělení výše případné úhrady. Za poskytnutí požadovaných informací předem děkujeme.

V Ostravě, dne 1. 11. 2019



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor výstavby a životního prostředí

-6-11-2019 4
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Vaše značka:
ze dne
Č j : JlH/093050/19/VŽP/Bed
Sp. zn S-J1H/091833/19/VŽP

Vyřizuje . Ing. Petr Halfar
Telefon: +420 599 430 207
Fax: +420 599 430 340
E-mail: petr.halfarážovaiih.cz

Datum: 06.1 1.2019

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na Vaši žádost o informaci ze dne 01.11.2019, doručené 04.11.2019 Vám sdělujeme následující:

ve spisovně stavebního úřadu se žádná dochovaná projektová dokumentace (PD) nenachází (objekt 
Zajcevova 294/10, Ostrava - Zábřeh).

jen pro Vaši informaci požadavek na případnou kopii PD pokud by se dochovala, by se neřídil dle 
zákona č. 106/1999 Sb., ale dle speciálního zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon" a to § 168 
odst. 2) tohoto zákona.

Ing. Petf Halfár
vedoucí odboru výstavby a ZP

Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ: 00845451, DIČ:ČŽ00845451 ' -v.
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