
Dobrý den, 

na centrální e-mailovou adresu Magistrátu města Ostravy (ir1ío@otrdva.c) byla doručena žádost o 
informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., kterou Vám předáváme k dalšímu řešení. E-mailová adresa 
odesílatele je 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

S pozdravem 

Od
Odesláno: pondělí 14. února 2022 16:42 
Komu: info-aacc 
Předmět: dotaz - TR Černá louka 

Dobrý den, 
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v souladu se Zákonem Č. 106/199 Sb. vás žádám informaci o stavebním záměru společnosti GEZ Distribuce, 
a.s. na pozemku parc. Č. 3463/25 Moravská Ostrava - jedná se o trafostanici Černá louka - měla by být 
odstraněna a nahrazena novou. 

Zejména mě jako obyvatele vedlejšího bytového domu zajímal termín realizace, rozsah, vizualizace atd. 
Věřím, že město nastaví závazné podmínky pro investora, protože v bezprostřední okolí trafostanice bylo 
postaveno cca 450 nových bytů a další jsou ve výstavbě. 

Děkuji 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět 

Kategorie: 

pondělí 21, února 2022 14:27 

Výzva k dopiněni žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

e-spis -- evidováno 

Vážený pane

Magistrát města Ostravy obdžei dne 14.02.2022 prostřednictvím centrální e-mailové adresy Vaši žádost o 
poskytnutí informace ve smy lu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon Č. 1{06/1999 Sb."}. Žádáte o informaci ke stavebnímu záměru společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. na pozemku part. Č. 346/25 Moravská Ostrava —Trafostanice Černá louka. 

Magistrát města ostravy, od or u`zemniho plánování a stavebního řádu, jako povinny subjekt podle § 2 odst .1 
zákona c 106/1999 Sb. póso díl Vaši žádost a zjistil, že žádost neobsahuje náležitosti dle § 14 odst. 2, který uvádí, že 
‚Ze žádosti musí být zřejmé , erěmu povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnuti informace ve 
smyslu tohoto zákona. Fyzick osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu mista trvalého pobytu 
nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liš,-!! se od adresy města trvalého 
pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování 
Uší-/l se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. " 
Vaše žádost neobsahuje údaje o žadateli (jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-
/i přihlášena k trvalému pobyti adresu bydliště a adresu pro doručován! liší-li se od adresy místa trvalého pobytu 
nebo bydliště), proto prosím o dopiněni žádosti. 

Dále prosím o upřesnění rozsahu informace, kterou požadujete sdělit. Vaše žádost není zcela konkrétní. 

Na základě výše uvedeného Magistrát města ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu podle § 14 
odst. 5 písm. b) zákona Č. 106/1999 Sb. Věs vyzývá, aby jste svou žádost upřesnil v intencích dle předchozích 
odstavců, k čemuž máte 30 dů od doručení této výzvy. 

S pozdravem 

, Magistrát města Ostravy , 
CJdbor'územnÍho plánování a tavebnfho řádu 
oddělení stavebné správní' 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Óstrava 

W www.ostrava.cz 

Magistrát města Ostrav~ 
systém environmentální 
Činnost vykonávaná stál 
správy ze účelem všestr 
die požadavků normy Č 

zavedl .a používá 
10 managementu pro oblast 
utŽrnftn městem v rámci veřejné 
~nnéh+o poskytováni služeb 
iN EN iSO 14QQi*:2Q16, 

„Zvažte, prosím, zda je nutno t .ito zprávu tis'knout!!! Šetřeme naše životní prostředí!!!" 

Upozornění: Tato zprava může obsahovat d 
informujte neprodleně o této skutečnosti ade 
oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo 2 
Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetr 

uvěrné informace a je určena výhradně zamýlenemu adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jim nejste, 
sílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšieným adresátem, nejste 
přístupňovat obsah této zprávy ani pňloženych přOoh.. 
~ě 'fch případných říloh nezavazuje jejího odesilatele k uzavřeni ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailově ~l ~ P~ Y p j~ j J P yY~ 
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zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje pravo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy 
a schválení v rámci příslušných orgánů statutárního města. Ostravy. Možnost uzavřeni smlouvy, aniž b byl beze zbytku 'slovně sjednán cel' í obsah formou všemi p~ l~ +~ ~• ~► Y Y Yt výslovné ~ Y ~j 
stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato'e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu 
adresátovi nárok na náhradu Škody podle §.1729 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejimu odesílateli: 
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i 
Organizace : Statutární město Ostrava 
Adresa : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 72930 Ostrava 

Vlastní dokument 

srno s832259a2 ,  
SIVI 
S-SMO/09 1 77,2/22/t1PaSŘ/2 

Zpracování 

III 111111 1(1111 I1JIII1I1IIII 11111111 11111111 
smoves832259a2 
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kdvpIněni žádosti dle zákona Č. 10!6I1999 Sb. 

srnoves 1558764216 
e-mail ;mimo el podatelnu 

epdz 181160381 

vypraveno 

Datum tisku: 28.022022 14: 7 Vytiskl: Strana: 1/2 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor územního plánování l~ir~ : ' ~:: ~ a stavebního řádu 

Vaše značka 
Ze dne: 
Č.j.: 
Sp. zn. 

Vyřizuje: 

Telefon:: 
E-mail: 

Datum: 

Vypraveno 

S,MO/ 1723 63 /22/ÚPaSŘ
S- SMO/091772/22/LTPaSR/3 

28.03.2022 

28.03.2022 

smovx83]30&3  

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 fib., o svobodném přístupu k informacím 
Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního rádu (dále též „povinný subjekt") obdržel 
dne 15.02.2022 prostřednictvím elektronické adresy podatelny žádost o poskytnutí informace ve smyslu 
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
Č. 106/1999 Sb."), kterou žadatel p.  (bližší  údaje v žádosti neuvedeny) (dále jen ,,žadatel"), požádal o 
poskytnutí následující informace (citace): 

,,Zadám Vás o informaci o stavebním záměru společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. Č.  

Moravská Ostrava —jedná se o trafostanici Černá louka — měla by byt odstraněna a nahrazena novou. 
Zejména:mějako obyvatele vedlejšího bytového domu zajímal termín realizace, rozsah, vzualizace atd." 

Povinný subjekt :žadateli sděluje, že posoudil žádost a zjistil, že žádost neobsahuje náležitosti dle ust § 14 
odst. 2 zákona č /06/1999 Sb. a je formulována příliš obecně. Jelikož žádost neobsahuje náležitosti podle. 

§ 1.4 odst. 2 zákona Č. 106/1999 Sb., není žádostí ve smyslu tohoto zákona. 

Povinný subjekt proto podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona Č. 106//999 Sb. opatřením zaslaným e-mailem a 

evidovaným pod č.j. SMOí102697/22/UPaSR/ ze dne 21.02.2022 vyzval žadatele, aby svou žádost 

upřesnil v intencích dle předchozího odstavce. Výzva byla žadateli doručena do jeho e-mailové schránky dne 
21.02.2022. 

Žadatel svou žádost neupřesnil ani po 30 dnech ode dne doručení výše uvedené výzvy. Ustanovení 14 odst. 5 

písm. a) zákona Č. 106/19.99 Sb. stanoví, že povinný subjekt posoudí žádost: a v případě, že nedostatek údajů 

o žadateli podle ust. § 14 odst. 2 zákona Č. 106/1999 Sb. brání postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve 

lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost dopinil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne 

doručení výzvy, žádost odloží. ~ y 
Na základě výše uvedeného povinný subjekt výše uvedenou žádost o poskytnutí informace v souladu 

s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Rrokešovo nám. 8, 72930 Ostrava 
1/1 www.ostrava.cz 

posta(Q~ostrava. cz. 

IČ 40845 451 DIČ.CZ 00845 451 
číslo účtu 27-1649297309/0800 
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OSTRAVA!!! 


