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magi§trát mě§ta Ostrawy
Prokešwo nám. 8
729 30 0stíava fVOs

ŽÁ_DOST_Q_IN_FOF{MFff
pMEr€lle zál{ič.106/1999 Sb. o svobodném přištupu k informacím

Vtienýpame,váženápaní,

jsem vlasmíkem rodimého domu panc€mil čislo  k.ú. I<oblov. obec Ostra\m, n@ adrese Na Ta u c
0 0strava-l<oblov { dáte jen °rodinný dům'  ),  který je soucásti  řadwé zástavby  celkem 12ti
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veřejná kanalk,ace doposud vybudována nenl, oož byl také důvod pno stavbu čistimy odpadních vod.

S ohk3dem na uvedené vás poclle        ě.t06n999 Sb. o svobodném přístupuk+nfiarmcím zdvo"ežĎdám   o
sděkgn':

1,    Kdv Dřesně ie Dlánované DřiDoient měho rodÉnného domu na veňeínou kana«zaci?
budované kandokumentace nově

si ieíll{o". .poDř. žád_ám. Q iůí zaslání. Dol<ud to bude možn
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SůaÉ»ffiřflí mšst® CštfaÝĚ
ma8istrát

Vaše znač*a:
Ze dne:
č. j.:
Sp. zm:

Vyřizuje:
Telefom
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/146574#1mM

16.03.2020

Vážená panf

statutární   město Ostrawa obůželo   dne   Ů5.03JŽŮ2]  Vaší žádost   o   infarma€Í, ve věSÍ související S akcí
„KanalizaceaČOVKobl®v-Antošovice1.a11.etapatť.

Jak  bylQ  v žŘd®§tí  sdčle", j§tg  vlffitn{kem  rodíflmého  domu.  pamelní  číslol379/28,  kú.  Koblov,  obsc
Ostravq m adr®e    0§trava - Koblov (dále j , nný dům"}, který je
saučástířádov6zástavbyeeffi[em12-tinadimýchdomů,kterévypouštíadp@dnívodydočígffiyQdpadn}ti
vod zn. AS  VARIOcůmp 50N PUMP, umí§#mé m paEEmku parc. č. 0, k.úú Kdúlov, obsc Omawft
který je " vlastnictví byt" Zff  a P i ffi byÉgm

. astn em §t{my o padn pol€č"st
RYCHSTAVPPMs.r.o„IČO 1,sesídlem .

Vnávaz»osti  na  §4,  odst.  1  a  násJújícť  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k řžifoma€jm
sdč]ujeme následující:

1.Důtaz:Kdypřesnějeplánovanépřipojeníméhorodhnéhůdo""veřejnouk"lĚzaci?

l.Odpověd.:  V rámGi  yýstivby nové Splaškovié k"alizme y  ulíci   která bude  provedffla z
kamenínovýah  tmb  DN250  s tim.  žs  v mlstě  mažného  přqpQjení v ea van cti  rodimýti  domů  bude
®  -aihlíÁžÍEÍ   1^„..,l:.,.AX_f   Ž__LL.   L_.___   . `,'___    '_-_--_'-'-_+,   .`,tl,",J\*4l  l*+,€,lu   uLqJ:e

....:c:j=i%.í±ig:=.;íh:ác;:-ir:e`d'=Cáe5:`í.]°Bi:3n3::K:e:n?c:=í*í,;:s.É`;:É`T.riéiá-á .;;É.i;t.ť-.. :s`e:Ě.-;.Íiiiťi.±,r:_il::UÉ

2.D®taz:Kdemohu"hlédnouťdGpFojsktovédok"enta€eflověbudovmékanalí"cS.pokudjQbudovama
p®ffditsÍjejíkopií,popř,žádáme®jejíŽ"lání,pokudmůudem®žné.

2.Odpověď: Pffiádáffle výs#č Situůmmů výkresu s inkriminovan®u ěásti nově budovmé kmatizBce na ul.
 v Ostmvě - Koblově.

Příloha:Si"aěníTýkre§,poř.č.12,Stavba:KanstízaceaČOVKoblov-Antošovíce1.Etapa,S001-
stoky G, CI , CZ* C3

§tatutámí město Ostťav@
m@gístniit
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