MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

ÚPSŘ/20790/2018
17624/2018Pa

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Hana Passendorferová
556 768 355

Datum:

19.03.2018

DLE ROZDĚLOVNÍKU

passend@novyjicin-town.cz

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

k žádosti ze dne 7.3.2018 evidované pod sp.zn.: 17624/2018
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále
jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“),
obdržel Vaši žádost ze dne 7.3.2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), ve které žádáte o tyto informace:
Zda byla stavebnímu úřadu – tj. odboru územního plánování a stavebního řádu, a odboru životního
prostředí v Novém Jičíně podána po dni 1.7.2017 žádost související s posouzením, či povolením výstavby
kotelny v domě č.p.1945/9 v Novém Jičíně na ulici Riegrova a to ohlášení stavby, žádost o stavební
povolení, posouzení vlivu na životní prostředí, či žádost o vyjádření MěÚ Nový Jičín či jiná obdobná žádost
ke stavbě kotelny v tomto domě.
Stavební úřad Vám v souladu s ustanovením § 4 zákona o svobodném přístupu k informacím
poskytuje tyto informace:
U MěÚ Nový Jičín – odboru územního plánování a stavebního řádu nebyla po dni 1.7.2017 podána žádná
žádost (ohlášení stavby, žádost o stavební povolení, žádost o vyjádření), související s posouzením
výstavby kotelny v domě č.p. 1945/9 v Novém Jičíně na ulici Riegrova.
Dle písemného sdělení MěÚ Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 19.3.2018, ve věci zřízení
nebo změny kotelny na ul. Riegrova v období od 1.7.2017 do dnešního dne nebylo požádáno o
koordinované stanovisko ani o samostatné závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.

Hana Passendorferová
oprávněná úřední osoba
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