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Magistrát města Ostrava -odbor stavebně správní
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žadatel  si  tímto  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informaci'm,  ve zněni'

pozdějších   předpisů,   dovoluje  zdvořile  požádat  povinný  subjekt  o  poskytnutí  všech  rozhodnutí

povinnéhosubjektu,kterýmibylavobdobíodroku2016(včetně)doroku2021(včetně)vesmyslu
ustanovení  §  26  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavci'ch  na  využívání  územi',  ve  znění

pozdějších  předpisů  a  ve  smyslu  ustanovení §  169 zákona  č.  183/2006 Sb.,  o  územním  plánování a
stavebni`m  řádu  (stavební zákon),  ve  znění pozdějši'ch  předpisů,  udělena výjimka  z ustanovení §  25

shora uvedené vyhlášky,

ZEůS9±_O,S_LMQ"
Požadované informace a dokumenty v elektronické podobě si žadatel přeje zaslat prostřednictvím e-

mailunaadresu:jaE±±



Magistrát města Ostravy
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:
Č.  j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:

E-mail:

Datum:

SMO/317552/21/ÚpasŘ/
S-SMO/310616/21/ÚpasŘ

14.6.2021

Poskytnutí   informace   podle  zákona   č.   106/1999   Sb.,   o   svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Magistrát města Ostravy,  odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen  „magistrát")  obdržel  dne
9.6.2021   Vaši   žádost   o   poskytnutí   informace   podle   zákona  č.   106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu
k infomacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.")

Konkrétně žádáte o poskytnutí všech  rozhodnutí povinného subjektu, kterými byla v období od  roku
2016  (včetně)  do  roku  2021  (včetně)  ve  smyslu  ustanovení  §  26  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných
požadavcích  na  využívání  území,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a ve  smyslu  ustanovení  §  169  zákona  č.
183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,
udělena výjimka z ustanovení § 25 shora uvedené vyhlášky.

Požadované  informace  a  dokumenty v  elektronické  podobě  požadujete  zaslat  prostřednictvím  e-mailu  na
adresu: 

Zasíláme  Vám  Vámi  požadované  dokumenty,  konkrétně  rozhodnutí  č.  2/2016,  5/2016,  6/2016,  7/2016,
2/2019, 4/2019, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020.
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