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V souvislosti s plánovanou stavbou parkovacího domu na parcelách 461/1, 461/2, 462/1  v

k.ú. Moravská Ostrava žádáme tyto informace:

1.  Na uvedených pozemcích jsou různí provozovatelé, zejména vaflárna poz. 461 /2, nehtové
studio na poz. 461/2, trafika na poz. 461/1  a také parkoviště na témž pozemku. Dostali již
tito provozovatelé výpověď z nájmu ? Jestli ano, tak ke kterému datu?

2.  Byla s některými z provozovatelů sepsánajakákoliv smlouva nebo dohoda, nebo byl udělen
příslib, Že po zprovoznění nového parkovacího domu budou moci ve své čimosti v této nové
budově pokračovat ?

3 ó  Byla některému z těchto provozovatelů přislíbena nebo vyplacena nějaká náhrada v
souvislostí s výpovědí z prostor jejich provozoven ?

Děkuji

avák,z.s.



V Ostravě dne 29.1.2021

MMO

Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb.

MMO je vlastníkem budovy na parc.č. 461 /2. Na této budově byla provedena oprava střechy a také
byla opravena kanalizace vedoucí k této budově. Sdělte nám prosím:

1)   Cenu opravy střechy
2)   Kdo byl zhotovitel
3)   Jestli probíhalo výběrové řízení na tuto opravu
4)   Kdo zadal a schválil tuto opravu střechy, kdy započala, kdy byla hotová.

5)   Cenu opravy kanalizace
6)   Kdo byl zhotovitel
7)   Jestli probíhalo výběrové řízení na tuto opravu
8)   Kdo zadal a schválil tuto opravu kanalizace, kdy započala, kdy byla hotová.

9)   MMO kupoval tuto budovu za cenu výrazně neobvyklou. Doložte nám prosím znalecký
posudek, který si MMO nechal zpracovat a také znalecký posudek, který předložil
prodávající

Děkuji

travák,z.s.



Magistrát městai Ostravy
odbor majetkový

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.,

Sp.  zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

29.01.2021
SMO/079349/21 "J

10.02.2021

Ostražitý Ostravák, z.s.

Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

dne 29.01.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí  infomací dle zákona č.106/1999  Sb.,  o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, k Vaší žádosti poskytuje následuj ící informace:
V předmětné  žádosti  je  požadováno  poskytnutí  informací  týkajících  se  provozovatelů  uŽívajících

části   pozemků  parc.   č.   461/1   a  parc.   č.   462/1,   oba  v k.   ú.   Moravská  Ostrava,   obec   Ostrava.   U   obou
uvedených  pozemků  je   správa  nemovitostí  ve  vlastnictví   obce   svěřena  Městskému  obvodu   Moravská
Ostrava  a  Přívoz,  náměstí  Dr.  E.  Beneše  555/6,  Moravská  Ostrava,  72929  0strava.  V dané  věci  je  tedy
potřebné se obrátit na tento městský obvod.

Magistrát města Ostravy,  odbor majetkový, poskytuje informace k provozovatelům uŽívajícím části
nemovité  věci,  a to  budovy  č.  p.  3338,  která je  součástí  pozemku  parc.  č.  461/2,  k.  ú.  Moravská Ostrava,
obec Ostrava.

Provozovatelům uŽívajícím části nemovité věci, budovy č. p.  3338,  která je součástí pozemku parc.
č. 461/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, byla podána výpověd' ze strany statutámího města Ostrava.
První  provozovatel  (tzv.  „nehtové  studio")  převzal  infomaci  o  výpovědi  v srpnu  2020,  výpovědní  lhůta
uplyne  k 28.02.2021.   Druhý  provozovatel   (tzv.   „vafláma")   převzal   informaci   o  výpovědi   v září  2020,
Výp°Vědžní#:Lauuž]š::v:2o]ú::éíů°,2kt.eúuŽíváčástnemovitévěci,atobudovyč.p.3338,kterájeSoučástí

pozemku parc.  č.  461/2,  k.  ú.  Moravská Ostrava,  obec  Ostrava, nebyl udělen  příslib pokračování v činnosti
v nové budově  parkovacího  domu,  stejně tak jako žádnému z provozovatelů nebyla přislíbena či  vyplacena
náhrada.
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