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vážená paní/vážený pane

vzhiedem k ape1u na minima1izaci návštěv úřadu si dovo1ím emaiiem požádat o

materié] související se zahájeným řízením o uzavírce, uveřejněné na úřední

desce pod Čís1em 120/2020. Po řečteni textové části dokumentu si nejsem

jistý, jestii jsem dotčená oso a a 'est1i budu omezen na svých právech. v

této souvis1osti žádám o zasiání výkresové části návrhu přechodné úpravy

provozu.

Informace žádám na zákiadě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k

informacím. U již zveřejněných informací prosím o zasiání odkazu na

internetovou stránku, kde se informace nacházi. Informace v nejvyšší možné

míře požaduji v otevřených formátech a ve strojově čite1ných formátech.

Požadované informace si přeji zas1at prostřednictvím e1ektronické pošty.

předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den
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Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

 

Vaše značka:

  

Ze dne: 29.5.2020

Č.j.: VITK/lOlOO/Z

Sp. zn.: S-VITK/09520/20/2

Vyřizuje:

Telefon:

E-maií:

Datum: 5.6.2020

Informace

podle zákona č. 106/1999 Sb.

Statutární město Ostrava, ÚMOb Vítkovice, odbor výstavby. životního prostředí a stavebního řádu, obdržel

podáním ze dne 29.5.2020 Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Silniční správní úřad vydal dne 21.5.2020 pod č.j. VITK/08837/20/VŽPaSŘ- oznámení zahájení

o uzavírce v lokalitě křižovatky ulic Ruská a Závodní. které bylo zveřejněno na úřední desce 22.5.2020

pod ev. číslem 120/20.

V tomto opatření silničního správního úřadu jsou v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., zákona

o pozemních komunikacích vymezeni účastnící, se kterými byla žádost o uzavírku projednána, a kterým

bylo oznámení uzavírky doručeno.

V této souvislosti nejste dotčenou osobou respektive účastníkem.

Veřejnost je o uzavírce informována vyvěšením na úřední desce a webových stránkách

_www„Vítkovice.ostrava.cz.

Stanovení přechodné úpravy provozu k uvedené uzavírce je v kompetenci MMO odboru dopravy a budete je

moci vyhledat před započetím dopravních omezení na www.ostrava.cz/cs,/urad/urcdni-deska .
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