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Dne 22. rc. 2012 jsem stavebně6právnímu úseku Úraou městského obvodu ostrava_
Třebovice předal fotografie přístřešku o rozměrech 4 x 6 m, kteý bez povolenístavebního
úřadu, jak mi sdělila p. referentka ing. Marcela Hadašová, postavili majitelé parcely
sousedící s mým pozemkem, manŽelé -- v druhé polovině roku 2012 Ve
vzdálenostijednoho metru od hránice menořffiffi.

Po stavebně-správnírř ůseku jeein poŽadoval vyřešení situace, tj. zaústění svodu
okapového Žlabu přístřeš|r,r", manŽelů . . .l do vsakovací jímky, která by
zamezovala zamokření méhó pozemku a na něm stojící hospodářské budovy.

Na dotčené stavbě se ale od té doby nic nezměnilo a ani na můj dotaz týkající průběhu
jednání vtéto věci, kteý jsem 10. 12.2012 zaslal ing. Hadašové emailem, nikdo
neodpověděl'

Proto se prostřednictvím této Žádosti oficiálně obracím na váš úřad a žádám o poskytnutí
informace, jak pokročilo jednání stavebně-správního úseku s manŽelyí- -*t v dané
záleŽitosti.

Děkuji za odpověd'a zdravím
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Poskvtnutí informací ve smvslu zákonač. 106/1999 Sb'. o svobodném přístupu k informacím

Dne 16.1.20l3 jste požádalo poskytnutí informace ve smysl} zákonao svobodném přístupu k informapím ve

věci nepovolene stavby přístřešků manželůf-- 'l'a 
po"e*ku parc. ě' I22 vkatastrálnírn úzeryí

Třebovíce ve Slezsku. ' ,í s ř
i

Jedná se o dřevěný zatvadnípřistřešek (pergolu), o půdorysných rozměrech cca 4 x 6 m, zastřešený pultovou

střechou, kteý je postaven vó vzdálenosti cóa 1 m od h'uni"e s vaším pozemkem parc- č. 121. Dešťor1i svod

ze střechy příšťeši<u je proveden tak, že voda zněj volně stéká na pozemek na straně vaší parcely.

Vzniktá situace byla s manžeti{-trejprve projednrána ústrrě, později byli i písemně vynlátni 
.ke

sjednání nápraly _ provedení@ffieňó svóau_ tak, aby nedocházelo kpodmáčení sousedního

pozemku a stavby hospodářské budow na něm anavrŽena řešení.

Ž důvodu klimaticlcýc'h podmínekl , - }ovedli prozatimní opatření _ vyhloubení jámy pod svďem.

Definitivní řešení hodlají rcalizovat na jďe letošního roku-

Ve věci nepovolené stavby bylo v souladu s $ 129 odst. l písm. b) zahi4eno Íízení o odstranění stavby s tím'

Že stavebníkovi bylo sdúleno, že pokud má zájem na dodatečném povolení stavby' ná požádx o je|í

povolení a předloŽit potřebné poattady. Pokud předloží Žádost, budete účastníkem Íízení a dodatečné

povolení stavby, kde můžete uplatnit svá stanoviska, námitky nebo připomínky.

$tmtu.i*iní řlě''.': i'.l -l'i 1r',li !i

Úřad měststano obvodu TÍebovic*

+-

tČ ooa+s+sl ntČ cz 00845451
ůíslo účtu 1 s..'1 651 t}7931 9/080t)

/-rL;-'-
Ing. Marcela Hadašová
stavební úsek

5' l(Větna 5$27,722 0t] 
'3stl'ava

irttp:l/treb{)viceveslezs[<ti.ca
iillťffir 1|$-j,"ii'1[' ffii:tn:'ffi-Jtidť,ďj.&- ff ff H


