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Žádost

Žádost O poskytnutí informace
ve smyslu zákona o svobodném pfí~tupu k informacím I.

Žadatel:.
Jméno, přfjri1ení:

(fyzická osoba)
Datum narozenf:

One. [méno/nézev

{pravnít:ká osoba}
Ié:

DORUČOVAcf ADRESA;
Ullce, číslo:

Město; PSČ

EL. KOMUNIKACE:

(e-mařl, dat. schránka);

ll.Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Vážená paní, vážený pane,

Tímto Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb.Žádám o poskytnutí Vyjádření statutárního města
Ostravy, číslojednací SMO/415327!19/0ŽP/M dne 25.7.2019; které město podávalo
v posuzování vlivu na životní prostředí záměru CENNZQ Ostrava} v celém znění.

Zároveňžádám o tnformact.zda v uvedené yěCí bvlozahšjeno nějaké navazující řízení, zejména
územní řízení.

Žádam, aby byly uvedené infol'mCice poskvtnutv elektronickou formou na e-mail

Předem děkuji a zůstávám s pozdravem,

III. Datu tli a pod pisžadatele:

ProkešoVOi1;im. 8,n9 so Ostrava lčM84S 451 DI<SCZ00B45 451 www.ostrava.cz
1:(510úČtu Zj ..1549297309/0BOO

http://www.ostrava.cz
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Magistrát města Ostravy
Odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka:
Ze dne:
c.i,
Sp. zn.:

2020-04-30
SM0/213483/2010ŽPlMr
S-SM0I200086/20/0ŽP/2

Vyřizuje:
Telefon
E-mail:

Datum: 2020-05-13

Poskytnutí informací dle zákona Č, 106/1999 Sb" o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisu

Dne 30. dubna 2020 byla Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí doručena Vaše
žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci plánovaného rozšíření spalovny společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. v Ostravě
v Mariánských Horách. Jedná se o poskytnutí vyjádření statutárního města Ostravy k doplněné dokumentaci
daného záměru "CENNZO OSTRAVA" v procesu EIA (zákon Č. 100/200i Sb., o posuzování vlivů záměru
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a dále je požadována informace o tom, zda již bylo
zahájeno navazující územní řízení.

K Vaši žádosti sdělujeme následující:

Vámi požadované vyjádření statutárního města Ostravy, č. j. SM0/415327/19/0ŽP/Mrt ze dne 25. 7. 2019
Vám posíláme jako přílohu tohoto dopisu.

Dle informací odboru Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, který má
navazující územní řízení v kompetenci Vám sdělujeme, že žádost o vydání územního rozhodnutí byla
na Magistrát města Ostravy doručena 30. 4.2020.

Příloha:
Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k doplněné dokumentaci
~~A~QSORtA-M"""
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