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Datovou schránkou! 

Městský úřad Ostrava 

Pro.kešovo náměstí 1803/8 

702 00 OSTRAVA 

Žádost o poskytnutí informace dle zákoria Č. 106/1999 Sb. 

- závazné stanovisko orgánu územního ke stavebnímu záměru na jiěúkďč.'pirc.  -.- 

v k.ú. Svinov 

Statutární městc, Ostrava 
mjisCt'át - odbor územn?iic, OÍáf'1o rti ~1 t?)Vc~bmn r čdtl 

122 •~ ~ ~ 
2021~~~~~  ; 

Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí níže specifikovaných informací: 

1) zda a kdy požádali manželé  

(popřípadě třetí osoba v jejich zastoupení) místně a věcně příslušný 

orgán územního plánováni MéÚ Ostrava o závazně stanovisko k jejich stavebnímu 

záměru vybudovat stavbu rodinného domu a stavby související na pozemku č. parc. 

 v k. ú. Svinov, obci Ostrava, 

2) pod jakým číslem jednacím a jakou spisovou značkou je tato věc orgánem územního 

plánování vedena. 

Pokud již, bylo závazně stanovisko k vrše uvedenému záměru vydáno, tak prosím o jeho 

zaslání. 

Současně Vás žádáni o zaslání výše uvedených iníorniací. do mé datové schránky

Předem děkuji: za brzké ., aslá.nl požadovaných informaci a jsem s po2.dravenL 

V Praze clue 22.11.2021 
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Magistrát t města Ostravy 
odbor územního plánování a stavebního řádu 

Vaše značka: 
Ze dne: 

J' G. .. 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon 
E-mail: 

Datum: 

22. listopad 2021 
SMQ/ 791171 /21 /U PaSŘI
S-SMO/757236/21 /ÚPaSŘ/2. 

2021-12-07 

Vážená paní doktorko, 

dne .22.11.2d21 jsem obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím týkající se vydání závazného stanoviska orgánu územního 
plánování ke stavebnímu záměru _ stavby rodinného domu a stavby související v k.ú. Svinov. 

K Vaší žádosti Vám sděluji: 

k Magistrátu města Ostravy byla dne 10.6.2021 doručena žádost o koordinovaně závazné stanovisko 
k předmětné novostavbě rodinného domu spříslušenstvím a napojením na inženýrské sítě v k.ú. 
Svinov, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu územního plánování. ~ádost oda.la.  P P 
v zastoupení f rma Smart stavby s,r.o., . 
Věc (koordinované závazné stanovisko) je u našeho úřadu vedena pod číslem jednacím S- 
SMO/313325/21 /UPaSŘ. Číslo jednací závazného stanoviska orgánu územního plánování je 
SMO/370992/21/LTPaSR, spisová značka S-SMO/313862/21/CJPaSŘ/2. Předmětné koordinované 
za. , vazne ,~ stanovisko v 

je i~sko č. KS 1214/2021, ~.ehoz součástí   závazně stanovisko orgánu územního 
plánováni, bylo vydáno dne 13.9.2021. 
Anonymizované závazné stanovisko orgánu územního plánovaní je přílohou. 

S pozdravem 

„ otisk razítk'a`".

Prokešovo narri. 8, 729 30 Ostrava 
1/1 wvvw.ostrava.cz 

posta@ostrava.cz 

ič 00845 451. D1č Gz 00845 451 
Čtslo učtu 27-1849297309/0800 
Id DS 5zut?v7w . 

OSTRAVA!!! 




