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Poč. listů:.......... pffj V Ostravě dne 22. 9. 2021

Dobrý den,

Doslechl jsem se, že je v plánu v budoucnu stavba parkoviště před bytovým domem na ulici 
Slarobělská 2605/62 , Ostrava-Zábřeh.

Tímto Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
o zpřístupnění následujících informaci:

K přístupu k informacím o projektu - k plánované výstavbě parkoviště před bytovým 
domem na ulici Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh. Žádám o kopie projektů i informací 
k této v budoucnu plánované výstavbě ( kdy je stavba v plánu, zdaje plánu, finanční odhad 
výstavby apod.) V případě , že je v plánu na ulici Starobělské v plánu jakákoliv výstavba- 
žádám o poskytnutí stejných informací.

Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu nebo 
je možné poslat do datové schránky . Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,



^'A/jaCj Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih 

'•■idJr7 úřad městského obvodu

Vaše značka: 
ze dne:
Č. j.: JIH/087330/21/INV/Nog
Sp. zn.

Vyřizuje : Ing. Alena Nogová H
Telefon: +420 599 430 320 |
E-mail: . j

Datum: 30. září 2021

Informace podle zákona č. 106/1999/Sb.

Vážený pane,

Odbor investiční Městského obvodu Ostrava-Jih v současné době nemá připravenou projektovou dokumentaci 
na vybudování parkoviště na pozemku pare. č. 182 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Na ulici Starobělská v současné době probíhá ve spolupráci s VÍTKOVICE ARÉNOU, a.s. výstavba nových 
a rekonstrukce stávajících chodníků. Finanční náročnost této stavby činí 1 850 tis. Kč, v příloze je doložena 
koordinační situace.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru investičního

statutární MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKY OBVOD OSTRAVA-JIH

ococr inve$'íčm 
ul. Horní 3 2

700 30 Ostrcvo-Hrnbin/l/n !

Dokument podepsán elektronicky

Příloha
Koordinační situace pro akci „Výstavba chodníků u Ostravar arény“
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