
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zák. č. 106/1999 Sb., (, , \ '

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů „

(dálejen citovaný zákon)

 

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Lhotka, ul. U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka

úsek:

 

  
 

meno a ří'mení žadatele ická osoba

Datum narození:

resa místa trvalého pobytu

nebo adresa ro doručování:

Nazev žadatele, IČ. ávnicka osoba :

resa sídla nebo adresa ro doručování: :

elefon fax e—mail:

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Dobrý den,

žádám o poskytnutí informace, jakou formou žádat a co je potřeba dodat dle platné legislativy

stavebnímu odboru městskému úřadu Lhotka k rekonstrukci stávajícího plotu u stavby rodinného

domu v ulici U Splavu na parcelním čísle: 376 a 862/2 k.ú. Lhotka u Ostravy.

O informaci žádám vzhledem k situaci, že v součastné době nelze v úřední hodiny na stavebním

' ' ' ' astihnout a na neoficiální dotaz na stavební odbor na email:

mí dodnes nikdo odpověděl.

Děkuji moc za vaši odpověď.

S iozdravem

J

l

Datumu/,' .— 'Podpis ža \

J? 3.1/ \

Poučení :

 

 

  
 

  

 

Statutární město Ostrava _ Úřad městského obvodu Lhotka nemůže poskytnout informace, jež jsou chráněny

pred zveřejněním jako utajované skutečnosti ve smyslu _5 7 citovaného zákona. jako obchodní tajemství ve

smyslu § 9 citovaného zákona a dále informace. které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby podle Š

8a citovaného zákona a o majetkových poměrech dané osoby dle § 10 citovaného zákona. popř. může provést

další omezení práva na informace ve smyslu § l ] citovaného zákona.
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1};- fgj Uřad městského obvodu Lhotka
„,

[%$] Statutární město Ostrava

Vaše značka:

  

Ze dne: 14.03.2017

Č. j.: LHOT/0255/17/TAJ

Sp. zn.: S-LHOT/0255/17/2
I"

Vyřizuje:
!

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2017-03-27

Sdělení kžádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Co je potřeba dodat k rekonstrukci stávajícího plotu u stavby RD

Na základě Vaši písemné žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka, úsek stavební a komunálních služeb,
jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ustanovení § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 19
vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, vplatněm znění, ustanovení § 139 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 22 písm.
c) bod 1. obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, vplatném
znění, sděluje pokud vrámci rekonstrukce bude odstraněno stávající oplocení a bude provedena
stavba nového oplocení, stavba oplocení bude podléhat územnímu souhlasu podle ustanovení § 96
odst. 2 stavebního zákona.

Podle ustanovení § 96 odst. 3 stavebního zákona žádost o územní souhlas bude obsahovat kromě
obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a
staveb. K žádosti žadatel připojí:

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo
opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto
doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo
souhlas podle § 86 odst. 3,

b) souhlasné závazná stanoviska, popřípadě souhlasné rozhodnutí dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných & bezpečnostních pásem,
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d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich

a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas

s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje

v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti

od společných hranic pozemků menší než 2 m,

e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Žádost bude obsahovat veškeré náležitosti, které upravuje ustanovení § 96 odst. 10 stavebního

zákona a ustanovení § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost o územní souhlas bude podána na

předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Formulář můžete nalézt na www.lhotka.ostrava.cz v sekci Radnice, Úřad, Úsek stavební a

komunálních služeb, Formuláře, Žádost o územní souhlas.

Pokud se bude jednat pouze o udržovací práce uvedené vustanovení § 79 odst. 6 stavebního

zákona, a ustanovení § 103 odst. 1 pism. d) stavebního zákona, jejichž provedení nemůže negativně

ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost

při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, nevyžadovaly by

udržovací práce rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle ustanovení § 79 odst. 6

stavebního zákona a zároveň by nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení dle ustanovení

§ 103 odst. 1 pism. c) stavebního zákona.

S pozdravem

TATUTARNI MĚSTO OSTRAVA

Uřocl městského obvodu

 

olko

1

u Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava [C 00845 451 DIČ cz 00845 451

www.|hotka.ostrava.cz Císlo účtu 1651021379/0800

 


