
 

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

Odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

Č. j. VlTK/15106/I 8/VŽPaSŘ/l

Sp. zn. S-VlTK/13058/18/3

Věc: Žádost o informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

dovolte mi Vaším prostřednictvím požádat Odbor výstavby, životního prostředí a

stavebního řádu úřad městského obvodu Ostrava — Vítkovice o zaslání elektronické

anonymizované kopie protokolu z místního šetření e věci C. j. VlTK/lSlOó/lB/VZPaSR/

ze dne 16. 8. 2018.

Předem děkuji za vyřízení žádosti.

 



$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

 

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: VITK/17151/18/VŽPaSŘ-

Sp. Zn.: S-VITK 1662    
Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-maíl:

 

Datum: 2018-10-01

Sdělení

Podání informace podle zák. č.106/1999 Sb.

Podáním ze dne 24.9.2018 obdržel stavební úřad Vaší žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. Jedná se o informaci.
respektive zaslání anonymizované kopie protokolu z místního šetření dne 16.8.2018 v rámci Vašeho podnětu
k prošetření stavebních záměrů w věci festivalu Colours ol“()strnvu. podaného dne 16.7.2018.

Statutární město Ostrava, ÚMOb Vítkovice. odbor \)Etavby ŽP a stavebního řadu jako stavební Úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písme) zákona č.183/2006 Sb.„ o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (dálejen „stavební zákon“)„ ustanoveni š 139 odst.2 zákona 6,128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění u ustanovení C122 písme) odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy
č. 14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění Vám po posouzení Vaší žádosti podle ust. § 14 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, ve znění pozdějších právních předpisů, zasílá
v příloze protokol o provedené kontrolní prohlídce stavby (areál Dolni oblasti Vítkovic) ze dne 16.8.2018.
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