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Magistrát města Ostravy
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:
Ze dne:
Č.  j,:

Sp. zn.,

Vyřizuje:

Telefon:
E-mail:

Datum:
Vypraveno:

§#3i22]58]J;:;íť#saŤR;aí

3.5.2021

3.5.2021             0  3   -05-2021

Po§kytnutí     informace     podle    zákona     č.     106/1999    Sb.,
osvobodném    přístupu   k informacím,   ve   znění   pozdějších
předpisů

Magistrát  města  Ostravy,  odbor  územni'ho  plánováni'  a  stavebni'ho  iY.ádu  (dále  jeii   „#7,c7g;.Á'/;.cí/"),  obdržel
dne  26.4.2021   Vaši  žádost  o  poskytnutí  inforinace  podle  zákona  č.   106/1999  Sb.,  o  svobodném  při'stupu
k informaci'ni,  ve  ziiění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „zókon  Č.   J06/J9g9  SČ).").  Konkrétiič  jste  požádal
o poskytnutí iiásledujíci' informace:

„Ž.ádám,  o  :nformaci,  zda je  v současné  době  plánováyia  stawba.  případně  již  vyda,né  stavehní  povolení
v katastru Ostrorva. Muglinov, parc. č. Hřišiě). A v jeho okolí 1. "

K Vaši' žádosti Vám magistrát poskytuje iiás]edující informace:

Magistrát uvádi', že na parce]e parc. č. v katastrálním území Muglinov nevede žádné ř]'zení dle správního
či  stavebního  zákona,  neeviduje  žádné  informace  týkajíci'  se  plánované  výstavby  a  nebylo  jim  vydané
stavební povolení,  územní rozhodiiuti' aiii jakýkoljv jiný dokument  nahrazujíc]'  stavebni'  povolem' či  územni'
rozhodnutí, které by se k této parcele vztahovalo.

Magjstrát dá]e uvádí, že dne  16.11.2020 bylo vydáno územní rozhodnuti' č.  100/2020 pro stavbu „Kaiializace
Hrušov", která je umístěna i na některých sousedních parce]ách od uvedené parcely č 9 v k.ú, Miiglínov, a
to konkrétně na parce]ách parc. č. v k.ú. Muglinov a parc. č.1  k.ú. Hrušov.
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