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Statutární město Ostrava

Ma8istrát

Žádost o poskytnutí informace
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Žadatel

Jméno, příjmení: 

DORUČOVACÍADRESA:
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Ulice, číslo

EL. KOMUNIKA

lLÉádQsi._o posk\riputí..jnfiormace ve \ÍĚgj.;

Statutámí  město Ostravamá ve svém vtastnictví mj, pozemky zapsané na  v katastrálním
území polari*a nad       rou+ Pozemkyjsou ve

Svěřená správa nemwitůsti', ve vlastnictví` obce
Městský obvod Polanka nad Odrou$ 1. května 330/160, Polanka nad Odrou, 72525 0strava.

Požadovan
1 . Jakým pravnim a

obvodu?
strava svěřilo správu nemovitosti' městskému

2. Jak lze svěřenou správu (na kon]ďétní parcehí číslo) městskému obvodu odejmout?

Pokud je to možné, poskytněte mi textaci z dotčeného dokumentu.

Děkuji za vyhovění této mé žádosti.

ltt. Datum a Dodpis žadatele



Statutární město Ostrava
Ma8istrát

žádost o poskytnutí informace
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Žadatel

Jméno, př]jmení: (fyzická osoba

DORUČOVACI'ADRESA:

Ulice, číslo

EL. KOMUMKACE (e-mail,datschránka)

H. Žádost o Doskvtnutí jnformace ve věci:

Statutámí  město ostrava má ve svém vJastni     í mj. pozemky zapsané m v katastrálním
území PoJanka nad Odrou, Pozemky jsou ve

Svěřená správa nemovitostí ve vlastniictví obce
Městský obvod Pdlamka nad Odrou, 1. května 330/160, Půlanka nad Odrou, 72525 0strava.

Požadovaná infomace :
1. Jakým právním aktem statutámí město ostrava    ěřilo §právu     movitostí městskému

obvodu?
2. Jak lze svěřenou právu (na konkrétní parcelní číslo) městskému obvodu odejmouť?

Pokud je to možné, posk}měte mi textaci z dotčeného dokumemtu.

Děkuji za vyhovění této mé žádosti.

111. Datum a podpis žadatele

23.srpna2021



Statutámí měst® O§trava
ma9istrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Te]efon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/477049/21"J/

25. 8. 2021

Poškytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o §vobodném přístupu
k informacím

Vážený pam

na Vaši  žádost o  posbtnutí  informace ve  smyslu zákona o  svobodném přístupu k infomacím
ve věci  svěřeni'  pozemků  zapsaných  na   v katastrálním  územi'  Polanka  nad  Odrou
městskému obvodu Polanka nad Odrou sdělujeme:

k bodu 1. Vaší žádosti:
nemovité věci zapsané na byly městskému obvodu svěřeny dle ustanovení čl. 9 odst.  1
písm.  b)  Obecně  závazné  vyhlášky  města  Ostiavy,  č.14/2013,  Statut města  Ostravy,  ve  znění
pozdějších doplňkůg dle kterého je městským obvodům svěřen majetek města:

a) se kterým hospodařily městské obvody ke dri 12.  11. 2000, přičemž se má za to, že hospodafily
pouze s tím majetkem, který jim byl svěřen půdle předchozích předpisů,
b)  ozmačený  rozhodnutím  orgánu  města  jakožto  majetek  svěřený  městskému  Ůbvodu  po  dni
12. 11, 2000 dle tohoto ustanovem' statutu, včetně,
c) který nabydou prámím jednáním učiněným v souladu se statutem,
d)   který   nabydou   vlastní   investičm'   činností,   s výjimkou   inženýrských   sítí.   Tato   výjirika
se nevztáhuje na vybudovmou dešťovou kanalizaci,
e) který nabydou v sou]adu s ustanovení o nálezu dle občanského zákomlm, a to s výjiHkou psů
a inženýrských sítís
D který má charakter příslušenství takové věci hlavní, která je dle jiných ustm®vení tohoto statutu
svěřena městskému obvodu.

Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
w".ostraNaLcz
posta@ostrava.cz

Ič 00845 451  Dlč CZ 00845 451
či§lo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w



K bodu 2. Vaší žádosti:
městskému obvodu lze nemovité věci ze svěřeni' odejmou€ v souladu s ustanovením §  132 odst.  1
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni?, ve znění pozdějších předpisů:

Odst. (1) Svěřenou věc z vlastnictví statutámího města
odejmóut  zaúčelem,  pro  který   lz©  majětek  vyvlastnit
nebo se souhlasem městského obvodu nebo městské části.
Odst. (2)   Svěřenou věc z vlastnictví statutámího města lže mšsts
odejmout  též  v případě,  jestliže  městský  obvod  nebo  mě§tská

zwlášmíh
nebo městské části
rávního  předpisu,

u obvodu nebo městské části
t  při  nakládání  stouto  věcí

porLšuje právní Éřeapisy á neodstrani' tyto nedostatky ve lhůtě staflovené statutámím městemg která
nesmí být kratší než 60 dnů.
Odst. (3)  0 odejmutí věci  svěřené městskému obvodu nebo městské části z vlastnicwí statutámího
města rorioduje zastupitelstvo statutámího města.
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