
VážEní*.

dié..zá{{ona 106/1999 Sb..žádám Ó inťůrmač.e ohlédně. Ínvěstiční akčE
revitáliza.cE.rybníkL] a j'eho ®Ě{o(Í u golfu. ve Lhbtcé na pj.
k.ú., Lhqtká u C}stravy -tzv. rýbník Bulhar.ka,

Ak.ce by měla být údajnĚ finanqována z. foridu životního prostřec]Í .SMO.

.Žádám..o:

-přésný název inve§tiční aíce?

T kdp je ihvÉÍstorem?.

-.kd® realizuje tu.to akGi? + sm[owu o dílo

-v..jakém č.a§ovém obdob.í m.á: být akče rea]izována?

-jaké j?q.u předpoklád.ané .celkov.é náklady n.a akcí?
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-.na kterých konkrétních parcelních čísle.c.h .se tato akče. realí'zujé.?

-Ec} Dbnáší tato rea)izacét .jaké .konkpétni prá.Če rriají Pýt ,prqvedenyf. co
konkrétně má být. rea]izováno či Ú.ybudováno v této oblastí?

-Žádá o za§lání kqpie projektové dok.umentace.

•S pozdravem



Magi.strát.. mě§ta Ostravy
oclbor o.c.hrany životního prosíředí

Vaš.e zna.ěka;'
Že'.dne:

Č..  j'. :

Sp. zn,:

•vyřižuje:

Telefon:
Fax:
imaií:.

Da`tum:
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MagístFát města Osti-avy] odbor ochrmy .životního pro§třcdí, Ůbdržé] dne 3. kvěl'ná .2021  V..aší

žádůst o poskytnutí ÍnfQrmaGe dlé zá.kona č.1.06/1999 Sb., o svobodném pfi'stupu k infoi'maci'm,

•V p]atnÉm zněpí.

P.ř.e.dměte.m Vaší.. žádoÉtí. -pbskytnu.t.í. infoiria.cí  o inveštičri]'  akcí revitaLizac€ iybrii'ku a jehci

ctkolí u golfii.ve Lhptce. iia.p. :č..  v k. ú, Lhotka...p Ostravy.-tzv, iyb.ntrk Bu]haL-ka.

1)   „Přesný název. investičm' akc€?`F.

Ad 1 ) Revitalizace zeléně u .rybníku. u]. Kaniíriky,
'

2).   „Kd.o je itivestoi`?.."

Ad.:2} Štatutámí .m.ěsto O.sťrav.a..a měštský Óbvod Št#tútápi.Íh.Q města Ostravy Lhb.tka.

3)   „Kd.c} realizuje tuto..akci + §ml'ouvu o dílo?"

Ad3}I.nfibrmaceotom].kdqreali"jewgdenýproj€k±asmlqu`v+t.odíLqnemámekdispozicíi

ar+i iiej s.m? pwinni.tyto irifoi"aq€.mí{.

•4)   „V jakém. časwém obdo.bí.má bý.t akce.Tealízoťária?"

A.d 4) Dle žáůpsti je terriín .*evita]izFc€. do koiice i.oku 2021.

5}   „Jáké j.sou přédpokládané.... celkotié úáklady.na akci?"

Ad 5.) Dle rozpůětu, .úvedeiiého v ŽádQs.ti, jso.u celkové náklaďy na pi.ojek.t 3 3 84 474 Kč.
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Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životniho prostředí

6}   „Na kterých parceln]'ch číslech se tato akce realizujeť`:

Ad  6}  Dle  žádosti  -pozemky  p. č.   k.  i'i.  Lholka

u Ostrav),.

7}   „Co obnáší tato rea]Í7,aces jaké konkrémí práce mají být pi.ovedeny, co konki.étně má

být realizováno či vybudováno v této oblasti?"

Ad  7}  Fnf.ormace  jsou  Ltveden}f  v technické  Žprávě  -„R€vilaližac€  z€lcně  it  rybníku

ul. Kamínky"S kterou Vám v kopii zasi'1áme.

8}   „7,aslání kopie pf.ojektové dokumentace."

Ad  8)  Viz  bod  výše,  poskytujeme  Vám  kopii  technické  zprávy.  Celkovůu  prcijektovou

dokum€ntaci  nemáme a  nejsme povimi ji  mít.  Odkazujsme  Vás  na  invesLora proj€ktiL,

k€erým je ostravský městský obvod Lhotka.

Odbor  ochrany  životního  prostředí  Magistrátu  města  Ostravy  jako  povinný  subjekt  podl€

§ 2 odst. 1 zákona č. i 06/1999 Sb.9 o svobodném přístupu k informacím, v platflém ziiění, Vám

bezplatnč   přílohoii   tohoto   dopisu   poskytuje   informace   k projektu   „Revitaliza€€   zĚleně

u rybníku ul. Kamínky" a jeh® technickou zprávu.

S pozdi.avem

Při!oha:

Technická zpráva ~ Revita]izace zeleně u rybni'ku u]. Kamínky

Prokešwo nám. 8. 729 3Ů Ostrava
2/2         www. o5trava.cz
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