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Dobrý den,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych Vás tímto rád požádal o 
následující informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku č. 732/66 v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou:
a. který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?
b. který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení nemá, podávám tímto v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. 
podnět k zahájení řízení o odstranění stavby.

V souladu s §42 správního řádu do 30 dnů mě, prosím, informujte, zda bylo řízení zahájeno, případně jak ve 
věci dále postupujete.

Povinný subjekt: Úřad městského obvodu Ostrava-jih

//v příloze zasílám výřez z Google Maps

Tento e-niiiil byl skenován antivirovým programem Bítilefender.
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor výstavby a životního prostředí ov71es8323714c

Vaše značka: 
Ze dne:
C.j.: JIH/120757/22/VŽP/Rut
Sp. zn.: S-J1H/114977/22/VŽP/2

Vyřizuje: Pavlína Rutová
Telefon: +420 599 430 226
Fax:
E-mail: pavlina.rutova@ovajih.cz

Datum: 21.12.2022

Poskytnutí informace

Na základě vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pro reklamu na pozemku č. 732/66 (viz výřez z 
Google Maps) (pozn. stavebního úřadu: správné číslo pozemku je p.p.č. 732/79) v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, a to:

a. který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?
b. který den toto povolení vyprší?

Vám sdělujeme následující:

ad a) 13.1.2006,
ad b) jedná se o stavby trvalé.

Pavlína Rutová
referent stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba
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