
Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava - Jih 
úřad městského obvodu 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH 

odbor próvní

Čís. dop.

DoSlo:
2 2 -02- 2023

Č.|.:...............................

Zpracov.

Ukl. znak

Poč. listů:.................. Pfil •

Věe i Žádost o informace dle zákona č, 106/1999 Sb, & svobodném přístupu k 
informacím

Dobrý den

na základě zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, žádám o 
poskytnutí následujících informací - materiálů dodaných pro jednání rady 
(vč. důvodové zprávy , příloh apod. ).

Jedná se o jednání Rady městského obvodu Ostrava -Jih ve volebním období 
2022 - 2026 ( specifikace viz. níže):

10 schůze ( uskutečněná 09.02.2023 ) Rady městského obvodu Qstrava-Jih
k materiálu :

QMJ/RMoh/0377/22 ( usnesení č.. Q424/RMOb-JIH/2226/lQ )
„ Stanovisko k záměru prodeje části pozemků v katZábřeh nad Odrou ,uLKroková

Požadované informace týkající se tohoto bodu ( důvodová zpráva , přílohy apod.) 
zašlete na moji adresu ve lhůtě stanovené zákonem.

Děkuji předem za poskytnutí informací v nejkratším možném termínu.

S pozdravem

V Ostravě dne : 17.02.2023

" STÁTÚTARNÍ MĚSTO OSTRAVA 
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JH 

orlnor správních ťinnostf

Došio 2 1 -02- 2023 ]

r—
Převzala:

ŠóAoHAVRATHOVÁ 
zmocněnec pro přejímání 2Ósák&



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor právní

Vaše značka: 
Ze dne:
č. j.:,, JIH/024956/23/OPR/Hoj
Sp. zn.: S-JIH/020431/23/OPR/5

Vyřizuje:
INF 5/2023
Mgr. Martin Hojecký

Telefon: +420 599 430 285
Fax:
E-mail: martin.hojecky@ovajih.cz

Datum: 03.03.2023

Vážený pane,

v příloze připíšu Vám zasíláme požadovaný materiál dle Vaší žádosti o informace ze dne 21.2. 2023, čj. 
JIH/020431/23/OPR, INF 5/2023.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník

Příloha;

materiál z 10. schůze RMOb Ostrava-Jih ze dne 9. 2. 2023

Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
1/1 www.ovajih.cz 

posta@ovajih.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Čislo účtu 1520761/0100 
ID DS 2s3brdz

mailto:martin.hojecky@ovajih.cz
http://www.ovajih.cz
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih

10. schůze rady městského obvodu Dne 09.02.2023

Složka
MS1

Materiál pro RMOb 
půjde do ZMOb č.

OMJ/RMOb/0377/22

předkládá: Markéta Langrová
místostarostka

zodpovídá: Mgr. Andrea Miškaříková
vedoucí odboru majetkového

zpracoval: Pavel Sýkora
referent smluvních vztahů

Věc: Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kroková

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Mapové podklady 
Příloha č. 2: Žádost 
Příloha č. 3: Stanovisko ODK

Návrh usnesení:

Rada městského obvodu

(č. usnesení) (zn. předkl.)
OMJ

1) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodat části 
pozemku p.p.č 458/12 zahrada o celkové předpokládané výměře 362 m2, část pozemku 
p.p.č. 458/9 zahrada o celkové předpokládané výměře 210 m2, část pozemku p.p.č. 458/10
zahrada o celkové předpokládané výměře 180 m2, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou v rozsahu 
dle důvodové zprávy, za účelem užívání jako zahrady

V Ostravě dne 01.02.2023
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Důvodová zpráva

Věc

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kroková

Části pozemku p.p.č. 458/12 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému obvodu Ostrava-Jih:

Zahrádky Parcelní
číslo Druh pozemku Výměra 

v m2 Žadatel

Zahrádka č. 1 458/12 zahrada 58 č. 1

Zahrádka č. 2 458/12 zahrada 70 e. 2

Zahrádka č. 3 458/12 zahrada 70 č. 3

Zahrádka č. 4 458/12 zahrada 65 č. 4

Zahrádka č. 5 458/12 zahrada 63 č. 5

Část pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o předpokládané výměře 210 m2 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému 
obvodu Ostrava-Jih - žadatel č. 6

Část pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o předpokládané výměře 180 m2 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému 
obvodu Ostrava-Jih - žadatel č. 7

Žadatelé

Žadatel č. 1 -| 

Žadatel č. 2 - 

Žadatel č. 3 - 

Žadatel č. 4 - 

Žadatel č. 5 - 

Žadatel č. 6 - 

Žadatel č. 7 - 

Informace

I Podzimní 

bytem Kroková 

bytem Kroková |

, bytem Kroková I 

bytem Kroková 

bytem Pavlovova 

bytem Pstruží |

Ostrava-Svinov, 721 00 

Ostrava-Zábřeh, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, 700 30 

| Ostrava-Zábřeh, 700 30 

|, Ostrava-Zábřeh, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, 700 30 

, Ostrava-Kunčičky, 718 00

Odbor majetkový řeší žádosti žadatelů ve věci odkupu částí předmětných pozemků. 
Žadatelé svými žádostmi navazují na výpovědi z nájemních smluv, které obdrželi

/i'-'A íJT"vy,» <3)
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v průběhu měsíce září 2022. Někteří žadatelé žijí v bytovém domě č.p.
na ul. který stojí na části pozemku p.č.st.
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Odbor majetkový uvádí k jednotlivým předmětům koupě následující:

Žadatel č. 1 - zahrádka č. 1 je oplocena a přístupná z veřejné komunikace na ulici 
U Hřiště, a to přes veřejné prostranství - zeleň. Žadatelka předmětnou část pozemku 
užívala na základě nájemní smlouvy, která jí byla vypovězena. Žadatelka bydlí na jiné 
adrese, v přilehlém bytovém domě pouze vlastní bytovou jednotku. Svou zahrádku 
údajně poskytovala k užívání nájemcům jejího bytu.

Žadatel č. 2 - zahrádka č. 2 je oplocena a přístupná z veřejné komunikace na ulici 
U Hřiště, a to přes veřejné prostranství - zeleň. Žadatelka předmětnou část pozemku 
užívala na základě nájemní smlouvy, která jí byla vypovězena. Žadatelka bydlí 
v přilehlém bytovém domě, ačkoliv v něm již nevlastní bytovou jednotku.

Žadatel č. 3 - zahrádka č. 3 je oplocena a není volně přístupná z veřejné komunikace, 
a to ani přes veřejné prostranství. Žadatel přistupoval na zahrádku z pozemku p.č.st.

|zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na kterém stojí dům, kde 
žadatel vlastní byt. Prodej předmětné zahrádky nelze realizovat, neboť nelze zajistit 
přístup z veřejné komunikace. Žadatel užíval předmětnou část pozemku společně se 
svou matkou, která měla předmětnou část pozemku pronajatou.

Žadatel č. 4 - zahrádka č. 4 je oplocena a není volně přístupná z veřejné komunikace, 
a to ani přes veřejné prostranství. Žadatelka měla pronajatou předmětnou zahrádku 
a přistupovala na ni z pozemku p.č.st.BHzastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, na kterém stojí dům, kde žadatelka vlastní byt. Prodej předmětné zahrádky 
nelze realizovat, neboť nelze zajistit přístup z veřejné komunikace. Žadatelka neužívá 
předmětnou část pozemku, neboť dlouhodobě pobývá v zahraničí a i s odborem 
majetkovým komunikuje telefonicky z ciziny. V důsledku toho byla zahrádka často 
neudržovaná.

Žadatel č. 5 - zahrádka č. 5 je oplocena a není volně přístupná z veřejné komunikace, 
a to ani přes veřejné prostranství. Žadatelka měla pronajatou předmětnou zahrádku 
a přistupovala na ni z pozemku p.č.st. zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, na kterém stojí dům, kde žadatelka vlastní byt. Prodej předmětné zahrádky 
nelze realizovat, neboť nelze zajistit přístup z veřejné komunikace.

Žadatel č. 6 - část pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o předpokládané výměře 210 m2 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou je oplocena a případně přístupná z veřejné komunikace na 
ulici Palkovského. Předmětný pozemek užíval žadatel na základě nájemní smlouvy a 
na předmětném pozemku umístil bazén a skleník. Žadatel bydlí v bytovém domě
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č-P-SUBt. na ulici Palkovského a na zahradu přistupuje z pozemku p.p.č. | 
zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Žadatel č. 7 - část pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o předpokládané výměře 180 m2 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou se skládá z dvou oplocených částí pozemku (užívaných jako 
zahrádky č. 12 a 13), které nejsou volně přístupné z veřejné komunikace. Žadatel měl 
zahrádku č. 12 pronajatou a na pozemek přistupoval přes pozemek p.č.st. 762 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, který je ve vlastnictví třetí osoby. 
Prodej předmětné zahrádky nelze realizovat, neboť nelze zajistit přístup z veřejné 
komunikace. Odbor majetkový pro úplnost uvádí, že žádost žadatele nebyla 
projednána, vzhledem k termínu doručení žádosti, v žádné z komisí. S ohledem na 
jednomyslnost závěrů jednotlivých komisí se však lze důvodně domnívat, že ani 
v případě žadatele by stanoviska komisí nebyla odlišná.

Majetkový odbor informuje, že o odkup pozemků p.p.č. 458/9, p.p.č. 458/10 a části 
pozemků p.p.č. 458/12, p.p.č. 458/55, p.p.č. 458/56 a p.p.č. 458/57 v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou požádala společnost Nájemní byty Ostrava s.r.o., IČO: 08270929, se sídlem 
Bystřinová 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, a to za účelem výstavby bytových domů. 
Společnost Nájemní byty s.r.o. je vlastníkem bytového domu č.p. 795, který je součástí 
pozemku p.p.č. 763 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemku 
p.p.č. 458/11 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou. Majetková komise přijala usnesení na 
svém 27. jednání dne 29.06.2022, kterým doporučuje prodej předmětných částí 
pozemků za účelem výstavby bytových domů. Dopravní komise pak přijala usnesení 
na svém 30. jednání dne 15.06.2022, kterým doporučila prodej předmětných částí 
pozemků za účelem výstavby bytových domů. Žadatel v současné době zahájil jednání 
s odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ve věci 
možnosti realizace výstavby na uvedených pozemcích.

Stanoviska vyborů/komisí/jinych odborů, samostatných odd.

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb, jakožto správce pozemků 
č.j. ODK/117033/22/739, ze dne 20.12.2022

Komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku projednala 
žádost na svém 2. jednání dne 15.12.2022, přičemž přijala usnesení, kterým 
nedoporučuje prodej pozemků za uvedeným účelem, protože nelze zajistit přístup 
z veřejné komunikace.

Majetková komise projednala žádost na svém 2. jednání dne 15.12.2022, přičemž 
přijala usnesení, kterým nesouhlasí s prodejem pozemků z důvodu nevhodnosti 
rozdělit pozemky na jednotlivé zahrádky, které nebudou přístupné z veřejné 
komunikace.

Stanovisko odboru

Odbor majetkový doporučuje rozhodnout dle návrhu usnesení. Pozemky nelze rozdělit 
na jednotlivé části bez zajištění přístupu z veřejné komunikace.
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Mapové podklady



Katastrální snímek



Letecký snímek



Majetkové poměry
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Pohled z ulice U Hřiště



Pohled z ulice Palkovského



Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor

Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST

JIH/095991/22

ov7ies8323G41e

o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

IDENTIFIKACE ŽADATELE:

fyzická osoba (podnikající - nepodnikající*)

Jméno, příjmení, „
(obchodní jméno)*

Adresa bydliště (místo 
podnikání)*

(IČO)* Telefon:
e-mail:

Odbor HVljetWvV

Došlo; 1 0 -10- 2022

Poč. listů:.............. ... Prii

právnická osoba

■ Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO (DIČ):

Statutární zástupce:

Zmocněnec k podpisu smlouvy: 

Telefon a e-mail:

Pozemek číslo:

Výměra v m2:

Katastrální území: ■.,

Lokalita, ulice:

Účel žádosti:

(přesně popsat)

Přílohy:
► situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku
► kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověření pro podepisování smlouvy
► plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

* nehodící se škrtněte pod



.Tm/091823/22

Statutární město Ostrava ,,
Ic5b322f19c

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor ,

Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST
o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému

nhvnHn Octravii-Tih statutární město ostrava O: dep
_____________________ OOVOUU \JSliaVa Jlu____________úřad městského obvodu ostrava- jih__octocf majetkový

IDENTIFIKACE ŽADATELE:

fyzická osoba (podnikající - nepodnikající*)
Jméno, příjmení,
(obchodní jméno)*

Adresa bydliště (místo 
podnikání)*

1 Rodné číslo (IČO)*

právnická osoba

Obchodní i-uipno: 

Sídlo:

IČO (DIČ):

Došlo: Zprocov.26 -09- 2022
C.j.:................................. ............................. Ukl. znak

Poč. listů:....................

Statutární zástupce:

Zmocněnec k podpisu-sin ióiivy:

i Tekíťorf a e-mail:

Pozemek číslo:

Výměra v m . 

Katastrální území: |

Lokalita, ulice: 

jUčel žádosti:

(přesně popsat)
r________

/
1

p

...

J&s XU-

Přílohv:
h situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku 
► kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověření pro podepisování smlouvy 
P plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

* nehodící se škrtněte



Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor

Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST

ov?ies83P304Id

JIH/095990/22

o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih - „ -

IDENTIFIKACE ŽADATELE: URAĎ MFSISKf HO OBVODU OSIKava-jih
•> >vý

fyzická osoba (podnikající - nepodnikající*)
Jméno, příjmení, 
(obchodní jméno)*

Adresa bydliště (místo 
podnikání)*

Došlo:
1 0 -10- 2022

Poč listu:.................  t>ř,j

Rodné číslo (IČO)* Telefon: 
e-mail:

právnická osoba

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO (DIČ):

Statutární zástupce:

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

Telefon a e-mail:

Pozemek číslo:

Výměra v m2:

Katastrální území:

Lokalita, ulice:

Účel žádosti: /

(přesně popsat) {)

i rw

; *' rJ.

U K >
/ /V

Přílohy:
>*• situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku
► kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověření pro podepisování smlouvy
► plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

* nehodící se škrtněte podpis a razítko žadatele



Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor 

Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST
o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému

obvodu Ostrava-Jih statutární město ostrava e,sd°p-
K HO OBVODU OSTRAVA JIH
cnttxtr mojetkový

Zpracov.-3 -10- 2022IDENTIFIKACE ŽADATELE:

fyzická osoba (podnikající - nepodnikající*)
Jméno, příjmení,
(obchodní jméno)*

Adresa bydliště (ohmi-*— 
podnikání)*

Rodné číslo (IČO)* Telefon:
e-mail :

. C.j.:........

Poč. listu:

Ukl. znck
/

právnická osoba

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO (DIČ):

Statutární zástupce:

Zmocněnec k podpisu smlouvy: 

Telefon a e-mail:

Pozemek číslo: 

Výměra v m2:

Katastrální území:

Lokalita, ulice: 

Účel žádosti: 

(přesně popsat)

Přílohy:
h situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku

kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověřeni pro podepisování smlouvy 
► plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

* nehodící se škrtněte podpis a razítko žadatele

JIH
/093278/22



TTH/001820/22

Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor

Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST

Dv7iesE3ai 18f

o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih statut rniměs?o ostrava f-« *p

IDENTIFIKACE ŽADATELE:

fyzická osoba (podnikající - nepodnikající*)
Jméno, příjmení,
(obchodní jméno)*

Došlo.

I
.či

2 6 -09- 2022 Zprocov.

Ukl. znak

I
Poč listů: Pni:

Adresa bydliště (místo 
podnikánO*

Rodné číslo (IČO)* Telefon: 
e-mail:

právnická osoba

O hčToc~m'4 mgno: 

Sídlo:

IČO (DIČ):

Statutární zástupce:

Zmocněnec k jy>dpt<rf smlouvy: 

á e-mail:

Pozemek číslo: • /
Výměra v m2:

( )

Katastrální území:
/

Lokalita, ulice:

Účel žádosti:

(přesně popsat)

C7v ř-fElA

3W&j)££ TC^kýTllTE

)/

xj&QěŽs <y^rt

iwfke /■/
Přílohy:
h situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku
►' kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověření pro podepisování smlouvy 
► plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

podpis a razítko žadatele* nehodící se škrtněte



JIH/096350/22

Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor

cv?lesB32305d0

Horní 3,700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH 

odbor wóvnícb činnosh'

Doilo ! 1 1 -10- 2022

Převzalo:

o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih

IDENTIFIKACE ŽADATELE:

fyzická osoba (podaikajíeí - nepodnikající*)
Jméno, příjmení,
(obchodní jméno)*

Adresa bydliště (místo 
podnikám)*

Rodné Číslo (IČO)* Telefon:
e-mail:

STATUTÁRNÍ město OSTRAV* 
ÚŘAD MĚSTSKÉHO ORVODU OSTRAVA III i

0dt>0* i iV:i--Uúvý

Došlo:
1 I -10- 2022

, Č-j.:....................................................... UU.zkA

!
Poč. lislú:............... Prii :

právnická osoba

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO (DIČ):

Statutární zástupce:

Zmocněnec k podpisu smlouvy: 

Telefon a e-mail:

Pozemek Číslo: 

Výměra v m2: 

Katastrální území: 

Lokalita, ulice: 

Účel žádosti: 

(přesně popsat)

Přílohy:
► situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku
► kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověřeni pro podepisování smlouvy
► plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

* nehodící se škrtněte podpis a razítko žadatele





I



Statutární město Ostrava JIH/118504/??

městský obvod Ostrava-Jih
majetkový odbor

Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

ŽÁDOST

wneswcMj

o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih

IDENTIFIKACE ŽADATELE:

fyzická osoba (podnikající - nepodnikající*)

Jméno, příjmení.
(obchodní jméno)*

Adresa bydliště (místo 
podnikání)*

Hmail :

právnická osoba

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO (DIČ):

Statutární zástupce:

Zmocněnce k podpisu smlouvy: 

Telefon a e-mail:

ÚŘADMĚSISKFHO OBVODU OSTRAVA-JIH
OOlXX ■noie’koy

Došlo; Zprccov.

1 4 -12- 2022

Pozemek číslo: 

Výměra v m2: 

Katastrální území: 

Lokalita, ulice: 

Účel žádosti: 

(přesně popsat)

v

c,
r o o

Lz
/7z- fK iYt?/,AV/'

,0i> £ LiStJU

,UC£i& /r?.
/?/úd

Přílohy:
► situační snímek se zákresem a okótováním umístění požadavku
► kopie živnostenského listu nebo výpisu z OR včetně pověření pro podepisování smlouvy
► plná moc při zastupování oprávněného (úředně ověřená)

Sepsáno v Ostravě, dne

* nehodící se škrtněte



zmocněnec Dro orcumoui zásilek |



^ Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor dopravy a komunálních služeb

T: 20.12. 2022

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih - k žádosti o vydání stanoviska:

„Odkup částí pozemků p.p.č. 458/12 a p.p.č. 458/10, k.ú. Zábřeh nad Odrou."

ODK/117033/22/739 JIH/105666/22/OM J/SýkP
Majetková správa/ Vyjádření

Místní komunikace Bez připomínek

Datum:14.12.2022

Podpis:

Ing. István Polónyi

Veřeiná zeleň Bez připomínek.

Datum: 14.12.2022 

Podpis:

Bc. Angela Bandolová

Ostatní správa Bez připomínek.

Datum: 13.12.2022 

Podpis:

Miroslava Humpolíková

„Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku nebo stavby ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánováni a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů"

PhDr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka IČ 00845451
ID datové schránky 2s3brdz DIČ CZ00845451
www.ovajih.cz Číslo účtu 19-1520761/0100
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