
 

 

  .. ,ŽŽŠŽŽQÝŽŠWW

i „ *; fist?" "naši ZŽU V

; ' a 1
, ' Zďf/H/K/lj ;.ÝZM

Uřad městského obvodu Ostrava — Radvanice a Bartovice ‘Lfl: 0 _ f ! %

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí . . '
 

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava, Radvanice

Věc : Žádost o poskytnutí informace

Ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění, žádám Úřad městského obvodu Ostrava _ Radvanice a Bartovice, odbor

stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o poskytnutí násiedující informace :

- zaslání kopie stavebního pov

rekonstrukce rodinného domu

n_stojícího na pozemku parcelní číslo 282,

k.ú. Bartovice.

  

Po zpracování požadované informace a vyhotovení kopie žádám o její zaslání na moji

adresu, případně o vyzváni k osobnímu vyzvednutí.

V Ostravě dne 5. du

sTATUTAnNiMšs-ro mamma

Wad městského obvodu

Radvanice a Bartovice

Odbor organizačnr a vnitřních věcí

plsemnouk evndenéni č. /Í !)

vyvěšena dne: J!,ŠÍOLŽ
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$tatutární město Ostrava

' Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

  

Vaše značka:

Ze dne: 7. 4. 2021 „ „

Č. j. : RaB/02670/21/SRDaZP/Lu

Sp. zn.: RaB/02115/21

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: J

Datum: 22. 4. 2021

Vyjádření k žádosti o informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 7. 4. 2021 byla Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice doručena Vaše žádost, ve které žádáte

o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací týkající se:

1) Zaslání kopie stavebního povolení, resp. ohlášení stavby týkající se přestavby —— rekonstrukce

   tojícího na pozemku parcelní číslo 282, k. ú. Bartovice.

V souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám tímto požadované informace

poskytujeme.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

a životního prostředí sděluje, že v posledních 6 letech nevydal povolení resp. ohlášení stavby týkající se

“ — ' ' domu

Současně sdělujeme, že stavební povolení, resp. ohlášení týkající se

přestavby rodinného domu manželů nebylo nalezeno ani v archívu městského obvodu

Radvanice a Bartovice.

S pozdravem

Zas rávnost hotovení  

  

  

ve ouc1 0 cm stave m o řádu,

dopravy a životního prostředí

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ 00845451 -

www.radvanice.ostrava.cz Číslo účtu: 19-1 162276110100 0STRAVA!


