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V Praze, dne 29.4.2020

Věc: poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Dovolujeme si ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále

jen „|an") podat tuto Žádost o informace.

Prosíme Vás poskytnutí informací- kopií rozhodnutí (případně z dokumentů nahrazujících

rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a

to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

- veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

- územní souhlas, společný územní souhlas

— jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení

- stavební ohlášení

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

- kolaudační rozhodnutí

- pravomocně i nepravomocně vydané rozhodnutí o přestupku proti stavebnímu řádu

— oznámení o předvoláníve věci projednání přestupku proti stavebnímu řádu

vydaných Vaším správním orgánem (povinným subjektem) za období od 01.01.1990 až

01.04.2020, které se týkají stavby — bytového domu č.p.-, na pozemku par.č._ při ulici

Sirotčí, k.ú. Vítkovice, 703 00, Ostrava.



Jsme si vědomi, že ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 Ian, se povinnost poskytovat informace

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informační povinnost

správního orgánu (povinného subjektu) se tedy může vztahovat pouze informacím, kterými správní

orgán (povinný subjekt) v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím existujícím. Ve smyslu shora

uvedeného ustanovení tak žádáme o poskytnutí kopií (v anonymizované podobě s ohledem na § 8a

lan) těch rozhodnutí, kterými správní orgán disponuje a lze je prostou mechanickou činností žadateli

poskytnout. Pro úplnost dodáváme, že se nejedná o žádost ve smyslu § 38 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád a spolu s tím odkazujeme na rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30.3.2007, č.j. 57

Ca 66/2006 — 55.

Pokud by, vzhledem k objemu dat, představoval způsob doručení pro správní orgán (povinný

subjekt) nepřiměřenou zátěž viz § 5 odst. 3 véta druhá Ian, neboť by se jednalo o mimořádně rozsáhlé

elektronicky poskytnuté informace, Žádáme tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) lan,

o poskytnutí předmětné informace na technickém nosiči zaslaným na shora uvedenou adresu žadatele.

Případně zašlete odpověď prosím datovou zprávou do datové schránky žadatele

Děkuji Vám za součinnost a jsem s pozdravem,



 

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebniho řádu

Vaše značka:

Ze dne: 27.4.2020

 

Č.j.: VITK/O7894/20/VŽPaSŘ-

Sp. zn.: S-VITK/O7592/20/2

Vyřizuje:

Telefon: 599 453 163

Datum: 5.5.2020

Informace

podle zákona č. 106/1999 Sb.

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

podáním ze dne 29.4.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

V archivním materiálu stavby Sirotčí- na pozemku p.č._v katastrálním území Vítkovice,

obci Ostrava, části obce Vítkovice byly vyhledány souhlasy s povolením stavebních úprav, jejichž kopie

Vám v příloze zasíláme.
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Váš dopis zn. /Ze dne Naše značka Vyřizuje/tel. Dne

výst/lo760/95-_ 15.12.1995

Souhlas s prováděním stavebních úprav

Podáním ze dne 4.12.1995 ohlásil stavebník pro—

vádění stavebních úprav v bytě č. 8 v objektu č. popisné na ul.

Sirotčí. v Ostravě—Vítkovicích.

Jedná se o instalaci l ks plynového topidla gamat s odvodem spa—

lin pod oknem & související stavební úpravy.

va:

 

  

Odbor výstavby a ŽP ÚMOb Vítkovice jako příslušný stavební úřad

proti provedení úprav v rozsahu, uvedeném v ohlášení, na základě ust.

§ 57 odst.2) stavebního zákona č. 50/76 Sb. ve znění zák.č. 103/90 Sb.

zák.č. 262/92 Sb. a zák.č. 43/94 Sb.

n e m á n á m i t e k .

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že práce musí být provedeny

v souladu s ohlášením a dohodou s real. kanceláří ESTAZA spol.s.r.o.

ze dne 27.11.1995.

Při provádění nesmí dojít k zásahu do nosných konstrukcí stavby,

nesmí být změněn způsob užívání ani nesmí být podstatným způsobem za-

saženo do vnějšího vzhledu stavby.

Při provádění nesmí dojít k nadměrné hlučnosti a prašnosti.

Stavebník je povinen zajistit provádění prací odbornou firmou a

dodržovat ustanovení zákona č. 50/76 Sb. vč. prováděcích vyhlášek k

tomuto zákonu.

Stavebník je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a

techn. zařízení, zejm. vyhl.č. 324/90 Sb.a dbát o ochranu zdraví osob

na staveništi. .

Stavebník je povinen respektovat veškerá podzemní i nadzemní ve—

dení inž. sítí a respektovat povolení Severomoravské plynárenské a.s.

k odběru zemního plynu ze'dne 30.11.1995,—
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