Statutární město Ostrava
,
V

V

“

V

I

I

Urad mestskeho obvodu Hrabova

tel: 599 420 109
e-mai1: tajemnik©ostrava-hrabova,cz
http: //www,ostrava—hrabova.cz/

Bažanova 4
720 00 Ostrava— Hrabová

Vaše značka:
ze dne: 18.3. 2019

Naše značka: CJ 01517/2019/taj
3. dubna 2019

dne 18.3.2019 jsme obdrželi Vaší žádost o informaci. Jelikož jsme z textu žádosti nerozeznali
zda je to žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro upřesnění jsme se na Vás 21.3.2019 obrátili
emailem S dotazem: „Ve Vašem textu však není uvedeno, zdaje chcete získat z titulu zákona l06/99 Sb.

nebo dle správního řádu.“ Odvětil jste nám téhož dne: „Pokud není zmínka o 106/1999 sb. v predmetu a ani
obsahu zpravy, tak se to prislusneho zakona netyka, zadost není V souladu se zakonem“ Považovali jsme

tedy Váš dotaz za obecný dotaz občana, kdy na odpověď dle správního řádu máme lhůtu 30
dnů. Po konzultaci s právníkem jsme došli k názoru, že je vhodné Vám odpovědět v souladu
se zákonem 106/99 Sb., byť o tom máme důvodné pochybnosti.

Obrátil jste se na nás s dotazem, který je u nás veden pod č.j. CJ 01517/2019/taj, ve kterém
požadujete:
Jak moc územní řízení ovlivnil náš souhlas (MOb Hrabová), který jsme dali investorovi
bytových domů v Ostravě—Hrabová (v zatáčce na Sídlovci u točny autobusů) s napojením
chodníků na ulici Domovskou. Jak by se postupovalo, kdyby investor od nás souhlas
s napojením chodníků na ul. Domovskou neměl? Je pravda, že na absenci souhlasu byla paní
Vltavská z magistrátu upozorněna paní Ing. Faicovou?

Odpovídáme:
V dané věci přijala Rada MOb Hrabová dne 3.1.2019 usnesení:

83/1909.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí

vizualizaci zástavby 3 bytových domů na pozemku parc. č. 770/2 V k.ú. Hrabová předloženou
dne 3.1.2018 společností Spa Living s.r.o.,
souhlasí

a) S umístěním a realizací stavby 3 vodovodních přípojek, l kanalizační přípojky
a 3 plynovodních přípojek na pozemku parc.č. 2548/3, ul. Pod Břehy vk.ú. Hrabová,

který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová,
b) ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, V platném
znění, se zvláštním užíváním — umístěním inženýrských sítí V tělese místní komunikaci
ul. Pod Břehy na pozemku parc.č. 2548/3 V k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,
c) s vydáním územního rozhodnutí, případně územního souhlasu s umístěním stavby přípojek
a trvá

na požadavku ze dne 2.8.2017 — výšku domů navrhnout max. 3 NP a podkroví shodně s přilehlou
zástavbou Šídlovce.

Jak moc ovlivnil souhlas MOb s napojením chodníků na ul. Domovská, nedokážeme sdělit.
Jak by se postupovalo, kdyby souhlas nebyl vydán, nemůžeme předjímat, protože územní
řízení vedl jiný stavební úřad (ÚHAaSŘ MMO). S největší pravděpodobností by investor od
záměru vybudovat chodníky odstoupil.
Ano, Ing. Faicová se obrátila na paní Vltavskou, ta však uvedla, že na situaci stavby je souhlas udělen.

S pozdravem

Ing. Jan Socha

tajemník ÚMOb
Hrabová
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