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Věc
Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Vážená paní,
Vaším dopisem ze dne 04. 12. 2014 doručeným na podatelnu Magistrátu města Opavy dne 05. 12. 2014 jste, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podala žádost o poskytnutí dokumentů ke stavbě „Cyklistická stezka č. 55 Slezská magistrála Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice“ (dále jen „stavba“).
V souladu s citovaným zákonem, jste požádala o poskytnutí níže uvedených dokumentů:
Číslo
Název
1
Žádost o dotaci na realizaci projektu Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice
2
Studie proveditelnosti na realizaci projektu Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice
3
Územní rozhodnutí č. 54/2005 (č. j. Výst./3970/2004), které nabylo právní moci 25. 05. 2005.
4
Stavební povolení č. j. MMOP 51492/2006/8338/2006/DOPR ze dne 15. 05. 2006, které nabylo právní moci dne 26. 06. 2006. 
5
Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MMOP 58625/2008/8338/2006/DOPR/RaM/330.1 ze dne 26. 05. 2008, které nabylo právní moci dne 03. 07. 2008
6
Kolaudační rozhodnutí č. j. MMOP 50497/2012/8338/2006/DOPR/RaM/280.13 ze dne 22. 05. 2012 s nabytím právní moci dne 27. 06. 2012.
7
Kolaudační souhlas č. j. MMOP 34948/2012 ze dne 05. 04. 2012, kolaudační souhlas č. j. MMOP 34956/2012 ze dne 05. 04. 2012, kolaudační souhlas č. j. 40318/2012 ze dne 24. 04. 2012
8
Rozhodnutí (o odvolání) – kolaudační rozhodnutí č. j. MSK 106801/2012 ze dne 09. 08. 2012 s nabytím právní moci dne 10. 08. 2012
9
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ze dne 07. 12. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 06. 2010, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 04. 2012, ve znění dodatku č. 4 ze dne 03. 09. 2012, ve znění dodatku č. 5 ze dne 13. 11. 2012, ve znění dodatku č. 6 ze dne 29. 01. 2013
10
Smlouva o dílo ze dne 13. 07. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 07. 2011, ve znění dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2011, ve znění dodatku č. 3 ze dne 02. 03. 2012
11
Publicita projektu – pamětní desky a billboardy
12
Mapa projektu
13
Vizualizace projektu
14
Fotografie zrealizovaného projektu
15 
Smlouva o spolupráci při výstavbě cyklistické stezky ve znění smluvních dodatků

Vaše žádost byla Magistrátem města Opavy, odborem rozvoje města a strategického plánování vyřízena, ve lhůtě stanovené § 14 odst. 5 písm. d) citovaným zákonem, takto:
S ohledem na rozsah Vámi požadovaných dokumentů je zasíláme v příloze tohoto dopisu, a to na Vašich CD, na kterých jsou, v elektronické podobě uloženy, s výjimkou dokumentu č. 2, který je velmi obsáhlý a jeho nedílnou součástí je řada příloh. 
Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti nebylo uvedeno, v jakém rozsahu chcete poskytnout údaje z Vámi požadovaného dokumentu č. 2, nás prosím, kontaktujte. Požadovaný rozsah Vám bude, na základě Vašeho osobního výběru, ihned poskytnut.
Dokumenty, o které jste požádala, Vám poskytujeme pro vypracování seminárního projektu „Přístup k informacím“.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.






Ing. Martina HEISIGOVÁ
vedoucí odboru rozvoje města
a strategického plánování
Magistrátu města Opavy
Přílohy
1x CD s požadovanými dokumenty č. 1,3 – 12,14,15
1x CD s požadovanými dokumenty č. 13


