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Žádost 

i 

v Ostravě 21.2.2023 

Magistrát města Ostravy 

odbor ochrany životního prostředí 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

V rozhodnutí č.93/2003-zem. ze dne 18.7.2003 Uznání společenstevní honitby Bučina 

Radvanice — veřejná vyhláška, jsou mimo jiné uvedeni A. Účastníci řízení vlastníci 

honebních pozemků,kteří nejsou členy Honebního společenstva Radvanice (přičlenění): 

ISPAT NOV8 HUŤ,a.s. 

OKD a.s. ,člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 

Město Šenov 

Povodí Odry, státní podnik 

Statutární město Ostrava 
n 

f 

magistrát - odbor ochrany tivotnfho moeti odf 

DOŠLO 

24 ®020 2023 

U těchto přičleněných není uvedena výměra jejich pozemků, uvedena je pouze celková 

výměra přičleněných pozemků. 

V rozhodnutí bod 6. Seznam honebních pozemků přičleněných k honitbě Bučina 

Radvanice, včetně jejich výčtu, výměr a vlastníka(vlastníků) je uložen u Odboru ochrany 

vod a půdy Magistrátu města Ostravy. S odkazem na zák. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu 

k informacím, obracím se na Vás s žádostí o zaslání výměr honebních pozemků jednotlivých 

vlastníků přičleněných k honitbě Bučina Radvanice uvedených v seznamu honebních 

pozemků přičleněných k honitbě Bučina Radvanice 18.7.2003. 

Seznamy přičleněných vlastníků včetně výměry pozemků následně přičleněných po roce 

2003 mám. 

Všem vlastníkům přičleněných honebních pozemků náleží finanční náhrada za užívání 

honebních pozemků. Náhradu hradí držitel honitby. 

S pozdravem 

Příloha: 1. Rozdělovník k č.j.OVP/3451,3452/03/  ze dne 18.7.2003: A. Účastníci řízení 

2. Výměry honebních pozemků-honitba Bučina Radvanice 

( dat. schránka- . zatím nebyla použita) 



Vyprev~n dne: 
Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j. 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 
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Poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím") 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, obdržel dne 24.2.2023 Vaši žádost o poskytnutí 
informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání výměr honebních 
pozemků jednotlivých vlastníků přičleněných k honitbě Bučina Radvanice uvedených v seznamu honebních 
pozemků přičleněných k honitbě Bučina Radvanice 18. 7.2003. 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Vám požadovanou informaci poskytuje 
a v příloze tohoto sdělení zasílá výčet a výměry přičleněných parcel vlastníků uvedených ve Vaší žádosti 

o poskytnutí informace. Výčet a výměry parcel ve vlastnictví města Šenov se ve spise k rozhodnutí Č. 93/2003 

— zem. nenachází. 

Informaci poskytujeme bezplatně. 

S pozdravem 

ochrany životního prostředí 

Příloha: seznam přičleněných parcel 
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