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Vážený pane,

dne 24.4.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informace:“ z pozice zastupitele žádám
v souladu s Ian (106/1999sb.) 0 zaslání těchto informací a materiálů:
Jak to prosím vypadá se záměr stavby "Infrastruktura pro 8 RD", ulice Na Farském — Ostrava:
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- Bylo již předloženo statické posouzení propustku na ul. Na Farském přesvodní
tok Ščučí?
Pokud ano, prosím o zaslání.
Statické posouzení dosud nebylo předloženo a ani nemohlo být, dosud není provede
no
vyčištění koryta. Toto je přislíbeno Povodím Odry v době co nejbližší. Ve spolupráci
pro
ně zajišťujeme souhlasy vlastníků pozemků se vstupy, aby se technika dostala ke
korytu.

- Jaké jsou nové informace V této kauze? Předložila společnost Tefco od 18.11.
2019 nějaké
nové podklady k předmětné stavbě? Pokud ano, prosím o zaslání.
Nové informace nejsou. Společnost TEFCO dosud nepředložila žádný projekt
zástavby
ani žádné podklady.
- Eviduje úřad žádost starosty o povolení výstavby rodinného domu v této lokalitě
a je tedy ve
střetu zájmu starosta V rozhodování u daného záměru i z jiného důvodu, než že
je jednatelem

společnosti člen místní ODS?
Úřad MOb Hrabová neeviduje žádost p. Trávníčka o vydání povolení ke
stavbě rod.
domu.
— Má dodat společnost Tefco ještě nějaké jiné podklady pro rozhodnutí o předmětné
stavbě?

Dosud společnost TEFCO nepodala žádnou žádost o vydání jakéhokoliv
povolení.

- Zaznamenal ÚMOb Hrabová nějaký posun V oblasti povolení zásahu do ochranné zeleně, do
které má zasáhnout komunikace k budoucí výstavbě?
Uřad MOb Hrabová nezaznamenal žádné jednání V uvedené Věci.

S pozdravem

Ing. Jan Socha
tajemník UMOb
Hrabová v o Ostrava
mest
žitatutární kého obvodu
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