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Magistrát města Ostravy 

Odbor životního prostředí 
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V Ostravě, 18. 9. 2022 

r 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 

informací, a to kopiemi veškerých dokumentů obsažených ve spise k uzavřeni veřejnoprávní 

smlouvy č. 6/1 7/VH pro stavbu *,Bistro Happy Báhn Mi" — lapák tuků, 

Č. J. SMO/384050/17/OŽP/ , patrně sp. zn. S-SMO/384035/17/OŽP/7, a to včetně spisového 

soupisu vedeného podle * 17 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Na poskytnutí požadovaných dokumentů mám právní zájem, neboť jsem se v roce 2021 stala 

spoluvlastníkem domu na adrese , 702 0{1 Moravská Ostrava. [Uvedené bistro je provozováno 
v nebytových prostorách, jež nebyly kolaudovány k provozování hostinské činnosti. 

S provozováním bistra patrně souvisí další porušováni právních předpisů. Žádnými dokumenty 

k provozování bistra nedisponuji. 

Děkuji za kladné vyřízení této žádosti. 
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Poskytnuti informace podle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve zněni pozdějších předpisů 

Dne 19. září 2422 obdržel odbor ochrany životního prostřelí Ma istrátu města Ostrav  žádost 
 

o poskytnuti informace podle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisů. Podatelka je novou spolumajitelkou nemovitosti -- budovy Č. p.  která je součástí poz. 
pare. Č. v k. ů. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve které je provedena stavba vodního díla „Bistro Happy 
Báhn Mí" -- lapák tuků. 

Ve svém podání podatelka požádala odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o poskytnutí 
informací, a to poskytnutím kope dokumentů obsažených ve spise k uzavření veřejnoprávní smlouvy vodního 
díla „Bistro Happy Báhn Mís` -- lapák tuků, Č. 6/ 17/VH ze dne 29.9.2017. 

Na základě vaší žádosti Vám v příloze tohoto dopisu odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy, jako povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, zasílá dokumenty, které se týkají stavby vodního díla „Bistro 
Happy Báhn Mí" -- lapák tuků. 
Informaci vám poskytujeme bezplatné. 

Příloha: 
1. Kopie veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Č. 6/17/VH, S . zn.: S-SMO/384035/17/OP/7, Č. j.: 

SNIN/384050/17/OP/ ze dne 29.09.2022 
2. Kopie ověřené projektové dokumentace ze dne 29.9.2022, sp. zn.: S•SMO/384035/17/OP/7 
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