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Dobrý den,
dekUJí za Vas1 zpravu.

Ž».u4„ i.

Wodavém tedy odvoiání.
Pokud tato Forma není vyhovující,

()?Qubvq/loáq
j“““;"“'

prosím o sepsání toho,

' ""“

co je treba k

odvoiání dop1n1t.
Prosím o upřesnění:
Bod č. 3) ”Pokud to nešio přes usnesení. .." Jak to by1o v sou1adu se zájmy
občanů, které má v těchto věcech Mob zastupovat a jak zněio v odvoiání z
1edna 2019 (by1o zde uvedeno, že se Mob odvoiává, protože se mus1 zastat
občanů).
Bod č.

S) “Proč" toto rozhodnutí neš1o přes usnesení RMOb.

když d1e sdé1en1

paní Faicové na absenci souh1asu ona sama magistrát upozorniía? V tomto
bodě se skutečně ptám na to PROČ toto rohodnutí nešio přes usnesení RMOb.
Jedno rozhodnutí jde přes usnesení a j1né n1ko11v? Musí to mít nějaký
důvod, protože die písemného vy ádření magistrátu neexistuje "nepodstatné"
rozhodnutí, jak paní Faicová řekia na jednání RMOb. Bud Mob souh1as1 a nebo
nesouh1as1. Když nesouhiasí, musí se investor tomu podřídit a něco
"změnit/stáhnout"
Boc Č. 6) Kd s1 tedy SFRB vyžádai informace (datum z ištění, kdy se ze
SFRB doptávaíi a paní Faicová na zák1adě toho reagovaia)?l Neb 10 m1
20d ovézeno, jestii by1a pan1 Faicová pověřena Zjišťovat 'výs edek" a zda11
to y1o s vědomím vedení obce.
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po 251 3. 2019 v 13:23 odes11ate1 Socha Jan <JSocha©ostrava—hrabova.cz>
napsa
Dobrý den,
Nejste—ii spokojen s odpovědí, máte někoiik násiedujících možností:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti “1ze podat odvo1én1
l)
(rozk1ad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který
rozhodnutí vyda1*
Odvoiání (rozkiad) je spo1u se spisovým materiáiem předioženo nadřízenému
orgánu ve ihůtě 15 dnů ode dne doručení odvoíání. (nedoporučuji)

2)

Požádat o dopinění odpovědi pracovníka, který odpověd

vypracovávai

3)

(v tomto případě Ing.

Faicová)

Jako radni zeptat se na nejb1ižším jednání RMOb.

Zvoite si možnost, která Vám vyhovuje.

Ing. Jan Socha
tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová
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