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Dobrý den,

na centrální e-mailovou adresu Magistrátu města Ostravy (info@ostrava.cz) byla doručena žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
kterou Vám předáváme k dalšímu řešení. E-mailová adresa odesílatele jel

Upozornění: Pokud Vašemu odboru (úřadu) řešení této žádosti nepřísluší, předejte na kompetentní odbor. 

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Lenka Macurová 
Supervizor kontaktního centra

OVANET a.S.

Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava - Přívoz 
T +420 555 135 657 
E macurova (Sova net.cz 
W http://www.ovanet.cz

/

Odesláno: sobota 13. listopadu 2021 13:33 
Komu: info-aacc
Předmět: Reklamní zařízení - Hrabůvka 

Dobrý den,
s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o následující informace týkající se reklamních 
zařízení umístěných na pozemku 936/12 v k.ú.: Hrabůvka:

1. který den byla těmto stavbám udělena povolení pro stavbu?
2. který den tato povolení vyprší?
3. pokud stavby nemají platná stavební povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?
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Povinný subjekt: Statutární Město Ostrava

Děkuji

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

2 9 -11- 2021 /

Vaše značka: 
Ze dne:
Cj.:
Sp. zn.:

email ze dne 13.11.2021 
JIH/105251/21/VŽP/Ku 
S-JIH/102097/21/VŽP

Vyřizuje: Alena Kudelová
Telefon: +420 599 430 221
Fax:
E-mail: alena.kiidelova@ovaiili.cz

Datum vyhotovení: 24. listopad 2021
Vypraveno:Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

dle rozdělovníku

K Vaší žádosti 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 Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, jako povinnému subjektu, doručena dne 15.11.2021. Vám v souladu 
s ustanovením § 4a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující.

Povolení pro stavbu reklamních zařízení umístěných na pozemku 936/12 v k.ú. Hrabůvka byla 
udělena dne 19.12.2001, 14.10.2001,22.3.1995, 9.12.1996, 25.6.2003 na dobu stanovenou trváním 
smlouvy s vlastníkem pozemku

Alena Kudelová 
referent stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba

UMOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
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