
Podle zákona ě. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí 
informací týkajících se stavby „Parkovací clům před Městskou nemocnicí Ostrava". 

-Kdo je investorem záměru „Parkovací dům před Městskou nemocnicí Ostrava" 

Kdo je zhotoviteiem záměru „Parkovací diům před Městskou nemocnicí Ostrava" a ,jakou 
formou byl vybrán 

- Kdo a jak financuje záměr „Parkovací clům před Městskou nemocnící ostrava` 

- Kdo za investora dozoruje stavbu „Parkovací clům před Městskou nemocnicí Ostrava" 

- Jakým způsobem, kde a v jakém objemu financí budou likvidovány odpady a odpadní 
zemina ze stávajícího pozemku kde má být vybudován záměr „Parkovací dům před 
Městskou nemocnicí Ostrava" 

- Kdo hude provádět vzorkováni vykopaně zeminy ze stávajícího pozemku kde má být 
vybudován záměr „Parkovací dům před Městskou nemocnicí ostrava" 

St1 . rf Ostri' 

v případě, že mi informace nejste schopni poskytnout, prosím o kontakt na zodpovědný 
subjekt a zdůvodnění. 

Doručovat prosím v elektronické podobě do datové schránky. 

Děkuji 

Povinný subjekt: Magistrát města Ostravy 
Prokešovo náměstí 1803/8 
702 UQ Ostrava Moravská ostrava 

Žadatel : ÁOPK z.s, v zastoupení
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-Statutární město Ostrava 
magistrát. 

i 
Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.. .. 

Spk...zti.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datdm: 

:sMo/6.703 o 7/z i rov

19.10.202:1 

Vážený pane

AOPK z.s. 

statutární město Ostrava obdrželo dne 0&102021 Va~i žádost o informaci ve věci šáuvjsející s akci 
„ Multiftit7kčťií parkovací dům u Městské nemocnice Ostx•avac`. 

V návaznosti. na §4, odst.. 1 :a následujíc.í zákona Č. 10611999 Sb.; o svObodnám přístupu k infiOrma.cím 
sdělujeme náslčdjloí: 

1.I~ ota~: .I(do' j e investorem záměru „P arkov ac í dům před Městskoú nezu ocrii ci Ostrava«? `?. 

1.Odpověd':lnvestorem je statutární město :Qstr.ava.. 

2:Dataz: Kdo je zhotovxtelem zám&u ‚Parkovací dům před Městskou nemocnicí Cistraw." a jakou formou 
byl vybrán:? 

2. ~dp ověd':. ZlidtOvitelem záméru je  společnost QEO SAN .~~sROT.Jp a. s.; 

3. Dotaz: Kdo a jak linancuje záměr ,rParkOvacf dům před ZvléstskOu nemocnicí Qstrava"? 

3,Odpovéd': Záměr je.finaneován.z finančních prostředků statutárníhQ městu Ostrava. 

4. potaz: Kdo za .investora dčzoruje stavbu »Parkovací dům před Městskou nemocnici Ostrava" 

4. Qdpové~. Sdruženi: ve. společnost 1NVTN s.r«o., JS Property, as, a. INKOS'.OSTRAVA., a.s;, se 'sídlem 

~ 

:S. DOtaJz: Jakým způsobem, kde a. v jakém objemu financí budou likvidovány odpady a: Odpadni 'zerniná že 
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5, .QdpovČd': Q4pady .a odpadni zeminy búdou likvidováný p.rostřed.nictvlrn zhotovitele Stave. 
Piedpoklá.dainy finanční objem těchto 1kvidovanyclz odpadů ein,í částku 4,06 mil, Kč 

6. Dotaz Kdo bude- provádčt vzoi•kování vykopané zemiriý ze stávajícího pozeim' kde ná. být vybudován 
. z á~mér .,,Pa.rkövací důn2 před Mé stská u ..ndin ocni~í Q s&av a" 

6.. Odpověď: Vzorkování vykopané zeminy ze stávajícího po.z~riáku. bude provádět ~po~c~~os~ T~~T~TAv, ~ . . 
spol. sr.o.,

.S pozdraveni 

Proltešovo rt~ml. $, 729 30 Ostrava: Eč .00845 451.131Č C2: E}Ö845 451 
2/2 wwytit.ostrakva:čz Čislo účtu 27Ni$492973.O91a8E?p. 

posta~as#rava.cz ID D$ 5zubv7w 

'Ii 




