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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

Vážený pane magistře, 

 

povinný subjekt obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu, které se týkají 
Vámi vyjmenovaných pozemků v k. ú. Opava-Město. 

K Vašim dotazům uvádíme následující: 

ad 1) V současné době před povinným subjektem neprobíhá správní řízení vedené podle stavebního 
zákona, které se týká stavebního záměru umístěného na Vámi vyjmenovaných pozemcích. 

ad 2) V průběhu let 2015 – 2018 nebylo vydáno povinným subjektem jakékoliv správní rozhodnutí, kterým by 
byl na výše uvedené pozemky umisťován stavební záměr dle stavebního zákona. 

ad 3) Dne 13. 8. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby  
č.j. MMOP 95150/2018/14689/2018/ZIPR /příloha č. 1/. 

V souvislosti s posouzením vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno: 

- Stanovisko k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace pro účely řízení o posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí ze dne 5. 9. 2017, č.j. MMOP 97631/2017 /příloha č. 2/ 

- Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska z pohledu zákona o státní památkové péči ze dne 5. 10. 2017, 
č.j. MMOP 110594/2017 /příloha č. 3/ 

- Závazné stanovisko z pohledu zákona o státní památkové péči ze dne 19. 6. 2018, č.j. MMOP 67854/2018 
/příloha č. 4/ 

 

 

Váš dopis zn:       

Ze dne: ---, doručeno dne 20. 8. 2018 

Naše značka: MMOP  98586/2018 /TAJ 

Vyřizuje: Renata Zahradníková 

Pracoviště: Horní nám. 69 

Telefon: 553 756 214 

Fax:  553 756 141 

E-mail: renata.zahradnikova@opava-city.cz 

Datum: 04.09.2018 

 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz  
Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11  12-17,  ČT: 8-11  12-14,  PÁ: 8-11  12-14   
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 



ad 4) Dne 25. 4. 2018 podal stavebník Silesian Court s.r.o. Žádost o souhrnné vyjádření a/nebo vydání 
závazného stanoviska/stanovisek na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí (MMOPP00GO5NW), 
k dnešnímu dni nebylo vyjádření vydáno. 

 

Na základě Vaší žádosti poskytujeme kopie v listinné podobě. 

 

S pozdravem 

JUDr. Tomáš Elis 
tajemník 
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