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Magistrát města ®strůvy
Si!niční §Ů3rávní úřad
Prokešovo nám,1803/8
702 00 0strava

datovcju schi.ánl{ou

V Bmě dne 28,  1,  2021

naše sp, zn.  q2509/202®

Žada&e]:

Frank  B®!d  Aclvokáti,  s.r.o„ 0,  zapsaná v obchcidním
rejstříku vedeiiém Krajským soudem v Brně,

Povinný subjekt:

St@tu€ární město Ostrava, Magistrát města C)stravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 0st:rava

žád®s€ ® p©skyEnutí inf®rma€e dEe Žák®na ě. q®6/fl999 Sb.,

a sdě!ení sůan®visk@

Žadatel   díe   zákona   č.106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu   kinformaci`m,   ve   znění   pozdějšícli

předpisů, tímto žádá povinný subjekt, ci poskytnuti` ná5ledujících informací:

1.    Žádáme  o  sděleni',  zda  požemek parc. , v k,ú.  Moravská  Ostrava,  obec Ostrava  je
tzv. veřejně  přístupnou  úče[ovou  komunikací,  přípac!ně  o jaký jiný typ komunikace se
jedná a kdo je oprávněn tuto komunikaci užívat,

2.    Současně  žádáme  o  zasláni'  případného  pasportu  týkajícího  pozemku  parc.  č. v k.ú.
Moravská Ostrava, obec ostrava.

Požadované  informace  zašlete,  prosím,  elektronicky  do  datové  5chránky .  V případě,  že  by

podoba a roz5ah  požadovaných informaci` byly příčinou  mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací,
Žádáme   o   za5lání  sdělení  výše   případné   úhrady.   Za   poskytnutí   požadovaných   informaci'  předem

děkujeme,

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
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Vaše značka:
Ze clne:

Č, j.:

Sp.  zn,:

Vyřizuje:

Telefon:
Fa)t:

Emmail:

Datum:

12509/2020
28.1,2021

SMO/062105/21/OD
S-SMO/057255/21/OD/2
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1.  2. 2021

r----_ Frank Bold Advol{áti, s,i`.o.

Sdělení o odložení žádosti

Sta€utámí  měs€o  0Strava,  se  sídlem  Osti.ava,  Pi.okešovo  náměstí  8,  PSČ  729  30,  IČO: 00845451

(dále jen „P"ii#ý si!b/'€/ťf")  obdi.želo dne 28.1. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999  Sb.,   o  svobodném   přístupu   kinformacím,   ve   znění   pozdějších  předpisů   (dále  jen
„Ž#'dost") žadatele Frank Bold Advokáti, s.r.o., 
(dále jen „Žflďflf€J").

Dle ustanovení § 2 odst.  1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k int.ormacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zfl'kon o i.fi/o"flcícJi") jipQiiiH.Tý „S.Hbj±±s± .pQv_iiien _pp.skytov_a±==pQ±±ze
Í!±f=Q±:rn__@_c_e.,v.z=t_a_huji§_ís€==.=kjeh.Q_pů.s=Q_L±±es±i

Vámi wedený pozemek se nachází v městském obvodu Moravská Osti.ava a Přívoz, pi.o který je
d]e  obecně  závazné  vyhlášky  č.  14/2013  S[atut  města  Osťravy,  příslušným  silničním  spi`ávni'm
úřadem městský obvod Moi.avská Ostrava a Přívoz.

Na základě výše uvedeného Povimý subjekt Žádost v souladu s ustanoveiii'm § 14 odst. 5 písm. c)
zákona o Ínfoi`macích odkládá.

S pozdravem

1/'1

Prcil{ešovo nám. 8,  729 30 0strava
www.ostr@va.cz

lč 00845 451  DIČ CŽ 00845 451
Č{slo úĚtu 27~1649297309/0800 ©SFffiffi#ffi88g




