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Vážený úřade,
tímto se na Vás obi
poskytnutí následuj

1 )             Byly
hruškovém sadu, lokáíit
kanalizace)?

zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informaci'm o

erský projekt : Výstavba řadových domů: U sídliště, V
-    _±_,v, zřízeny inženýrské sítě (vodá, eiektřihá, -pry.n-,

2)          Prosím o uvedení infomace, kdo byl žfizovatelem (investorem) těchto inženýrských síti, tzn., zda
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3)         V případě, že zři

Pokud disponujet
prosím i o uveden

áklady byly vynaloženy na vybudování těchto sítí,
®

kromý investor, prosím, o uvedení tohoto investora.

Kdy byly u výše uvedeného projektu zři'zeny kompletní inženýrské sítě, prosím, uveďte
měsi'c a rok,

Děkuj.i a jsem s pozdravem

Odpověď na tuto žádost, prosím, zašlete zpět na tento email.
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Magistrát města Ostravy
Odbor územního plánování a stavebního řádu
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Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „mcřgj.s#áf")   obdržel dne
10.08.2021  prostřednictvím elekůonické adresy podatelny Vaši žádost (č.  87/2021 ) o poskytnutí infomace
ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějši'ch předpisů (dále
jen „zákon č.106/1999 Sb."), kterou jste nás požádala o poskytnutí následujících infomací (citace):

1)   Byly k datu 9.5.2014 na deweloperský projekt: VýstoNba řadových domů: U sídliště, V hruškovém
sadu, lokalita Muglinon], zřízer{y tnženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalízace)?

2)   Prosím o wedení infiomace, kdo byl zřizcivatelem (i"estcirem) těchto inžerťýrských stií, tzn., zda
inženýrské sitě zřizcivala obec, případmě provozcívaíel/zřizovatel vodovodmích sítí (Smyak) ,
pmorvozovatel/zřizovate] plynovodnlch sítí (např. HWE) či elektrícké stiě (např. ČEZ)?

3)   V př{padě, že zřizovatelem byl soukromý i"estor, prosím o wedemí tohoto inyestora. Pokud
disponujete ínf iormací, jaké nďklady byly vynaloženy na vybudování těchto sítí, prosím i o u:vedení
výši těchto nďkladů.

4)   Kdy byly u výše uvedeného projektu zřízeny kompletní inženýrské stiě, prosím, u:i)eďte měsíc a rok.

K bodu 1 až 4 žádosti Vám Sdělujeme, že dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného
užívání, lze užívat v souladu s §  119 odst.1) zákona č.183/2006 Sb„ o územni'm plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon") na základě kolaudačnflo souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Správn]' akty jako je stavební povolení a povolení užívání dokončené stavby byly svěřeny v rámci přenesené
působnosti výkonu stavebního úřadu na území Statutámiho města Ostravy dle čl. 22 písm. c) bodu 1 obecně
závazné vyhlášky města Ostravy č.  14/2013,  Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, jednotli\ým
stavebním úřadům městských obvodů.

Vdaném    případě    se   proto   požadované    infomace    o    realizaci    a   kolaudaci    staveb    „e/ek#.Í.cb;cA
a p/)moi;ocí#z'cA  sÍ'/z"  vztahují  k působnosti  Úřadu  městského  obvodu  Slezská  Ostrava,  odbor  územního
plánování a stavebního řádu, se sídlem Těšínská 35, 71016 0strava, ID DS: 56zbpub.
K realizaci  a  kolaudaci  staveb  vodních  děl  tj.  vodovodní  a  kanalizační  řad je  dle  §  15  odst.1  při'slušný
vodoprávní úřad tj. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, kterému byla Vaše žádost
o poskytnutí infomacg postoupena dne` 12.8.2021.

Vámi požadovmé infomace se proto nevztahují k působnosti odboru územního plánování a stavebního řádu
Magistrátu města Ostravy.
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Z ustanovení §  14 odst. 5 písm. c) zákona č.  106/1999 Sb. vyplývá, že v případě, že požadovamé infomace
se  nevztahují  k  působnosti   povinného   subjektu,   povimý  subjekt  žádost  odloží  a  tuto  odůvodněnou
skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Na základě výše uvedeného Magístrát města
Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu Vaši žádost odložil.

Dále obdiži:
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životnmo prostředí, vodoprávní úřad
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