Informace k doručeným/dodaným dokumentům souvisejícím s výstavbou bytových domů na ul. Trlicova od KS Residential Propertier s.r.o.
na město/městský úřad Nový Jičín za období – rok 2016, 2017, 2018
Odbor, který
dostal daný
Datum
dokument
doručení/dodání k řešení

Popis konkrétního účelu, za kterým byl Kopie odpovědí za
Jak s dokumentem
Popis obsahu dokumentu, o co konkrétně se dokument na město/městský úřad
město/městský
vyřizující odbor naložil jednalo vč. popisu případných příloh
dodán
úřad
Sdělení KS Residential
Propertis.

Jedná se o sdělení KS Residential
Properties, s.r.o., že Zastupitesltvo
města NJ schválilo prodej této firmě.

OMI

Záměr č. 94/2016/OB - nabídkové řízení na
prodej budovy bývalé MŠ Trlicova
Zpětvzetí žádosti o uzavření smlouvy o právu
OMI vzalo na vědomí, provést stavbu na pozemku parc. č. 293/24 a
bylo přiřazeno ke sp.zn. parc. č. 293/33 v k. ú. NJ-DP

17.7.2017

OMI

Směna části pozemku p. č. 620/1 a části
pozemku p. č. 620/2 ve vlastn. KS Residential
OMI vzalo na vědomí, Properties s.r.o., za část pozemku parc. č.
bylo přiřazeno ke sp.zn. 293/24 ve vlastnictví města Nový Jičín

17.7.2017

OMI

Účelem směny pozemků je umístit na
části pozemku 293/24 trafo stanici,
popelnice, vstup a vjezd.
Účelem odkoupení části pozemku je
záměr investora umístit na části
OMI vzalo na vědomí, Prodej části pozemku parc. č. 293/24 v. k.ú. NJ- pozemku trafo stanici, popelnice, vstup
bylo přiřazeno ke sp.zn. DP
a vjezd.

17.7.2017

OMI

OMI vzalo na vědomí, Zpětvzetí žádosti - prodej části pozemku parc. Zpětvzetí prvotní žádosti ze dne
bylo přiřazeno ke sp.zn. č. 293/24 v k. ú. NJ-DP
12.04.2017.

3.7.2017

OMI

OMI dne 26.07.2017
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést
zaevidoval žádost, bylo stavbu na pozemku parc. č. 293/24 a parc. č.
přiřazeno ke sp.zn.
293/33 v k. ú. NJ-DP

23.6.2017

OMI

3.10.2016

2.8.2017

OB

Zpětvzetí prvotní žádosti ze dne
03.07.2017.

Zájem o svolení s umístěním stavby na
pozemku a pozdější odkup části
pozemku za účelem výstavby bytových
domů Trlicova (Rezidence).
Přeložka plynovodu v části pozemku
OMI vzalo na vědomí, Žádost o přeložku plynovodu v části pozemku parc. č. 293/24 v k. ú. NJ-DP, dle
bylo přiřazeno ke sp.zn. parc. č. 293/24 v k.ú. NJ-DP
pověření GasNet s.r.o.
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přiložena; č.j.
OB/68726/2016

-

-

-

-

přiložena; č.j.
OMRI/45347/2017

-

Informace k doručeným/dodaným dokumentům souvisejícím s výstavbou bytových domů na ul. Trlicova od KS Residential Propertier s.r.o.
na město/městský úřad Nový Jičín za období – rok 2016, 2017, 2018
Odbor, který
dostal daný
Datum
dokument
doručení/dodání k řešení

21.4.2017

13.4.2017

15.2.2017

23.10.2017

OMI

Popis konkrétního účelu, za kterým byl Kopie odpovědí za
Jak s dokumentem
Popis obsahu dokumentu, o co konkrétně se dokument na město/městský úřad
město/městský
vyřizující odbor naložil jednalo vč. popisu případných příloh
dodán
úřad

OMI dne 24.04.2017
zaevidoval žádost, bylo
přiřazeno ke sp. zn.
OMI dne 20.04.2017
zaevidoval žádost, bylo
přiřazeno ke sp.zn.

OMI

OMI

OMI

OMI dne 16.02.2017
zaevidoval žádost o
odkoupení pozemku
293/33 k.ú. NJ-DP, jejíž
přílohou bylo konkrétní
zakreslení části
pozemku o kterou šlo.
Bylo přiřazeno ke
spis.zn.
odpověď dopisem č.j.
OMI/70579/2017 dne
9.1.2018

Pozemky by měly být součástí dev.
projektu, který je plánován na pozemku
Žádost o pronájem pozemku parc. č. 620/3 a parc. č. 620/1 v k.ú. NJ-DP. Využívány by
části pozemku parc. č. 293/33 oba v k. ú. NJ- měly být jako součást zahrady. Zavazují
DP
se k údržbě nové i stávající zeleně.
Odkoupení části pozemku parc. Č.
293/24 za účelem vybudování 5
parkovacích míst, pro umístění nádob
na domovní odpad pro rezidenci
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 293/24, Trlicova 8, pro vjezd do podzemních
NJ-DP
garáží.
Odkoupená část pozemku by byla
součástí zahrady sousedního pozemku,
na kterém firma KS Residential
Properties s.r.o. plánuje výstavbu devel.
projektu. Ploty se sousedy by byly v
jedné rovině. Na pozemku se neplánuje
výstavba.
Prodej pozemku parc. č. 293/33 v k. ú. NJ-DP
Žádost o vydání souhlasu s umístěním uložené Vydání souhlasu s umístěním uložené
náhradní výsadby dřevin - parc. č. 620 v k.ú. NJ- náhradní výsadby dřevin - p. č. 620 v
DP
k.ú. NJ-DP

2

přiložena; č.j.
OMRI/28283/2017

přiložena; č.j.
OMRI/26672/2017

přiložena; č.j.
OMRI/11841/2017
přiložena; č.j.
OMI/70579/2017

Informace k doručeným/dodaným dokumentům souvisejícím s výstavbou bytových domů na ul. Trlicova od KS Residential Propertier s.r.o.
na město/městský úřad Nový Jičín za období – rok 2016, 2017, 2018
Odbor, který
dostal daný
Datum
dokument
doručení/dodání k řešení

Popis konkrétního účelu, za kterým byl Kopie odpovědí za
Jak s dokumentem
Popis obsahu dokumentu, o co konkrétně se dokument na město/městský úřad
město/městský
vyřizující odbor naložil jednalo vč. popisu případných příloh
dodán
úřad
Pravomocné
rozhodnutí ve věci
dle § 8 odst. 1 zák. č.
114/1992 Sb., o
ochraně přírody a
krajiny dosud
nebylo vydáno

13.3.2017

OŽP

zahájeno správní řízení Žádost o povolení kácení dřevin par. č. 620/1

Povolení kácení dřevin par. č. 620/1.

5.5.2017

OŽP

zahájeny úkony k vydání
Žádost o vydání koordinovaného závazného
koordinovaného
stanoviska
závazného stanoviska

Demolice objektu bývalé MŠ Trlicova.

přiložena; č.j.
OŽP/31347/2017

OŽP

zahájeny úkony k vydání
Žádost o vydání koordinovaného závazného
koordinovaného
stanoviska
závazného stanoviska

Územní řízení pro záměr "Novostavba
bytového areálu ul. Trlicova 8, Nový
Jičín".

přiložena; č.j.
OŽP/44135/2017

OŽP

zahájeny úkony k vydání
Žádost o vydání koordinovaného závazného
koordinovaného
stanoviska
závazného stanoviska

Stavební povolení pro záměr
"Novostavba bytového areálu Trlicova
8, Nový Jičín, v k. ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí".

přiložena; č.j.
OŽP/50787/2017

OŽP

zahájeny úkony k vydání
Žádost o vydání koordinovaného závazného
koordinovaného
stanoviska
závazného stanoviska

koordinované
Demolice objektu bývalé MŠ Trlicova 8, závazné stanovisko
Nový Jičín.
dosud nebylo
vydáno

28.6.2017

5.9.2017

7.6.2018
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Informace k doručeným/dodaným dokumentům souvisejícím s výstavbou bytových domů na ul. Trlicova od KS Residential Propertier s.r.o.
na město/městský úřad Nový Jičín za období – rok 2016, 2017, 2018
Odbor, který
dostal daný
Datum
dokument
doručení/dodání k řešení

Popis konkrétního účelu, za kterým byl Kopie odpovědí za
Jak s dokumentem
Popis obsahu dokumentu, o co konkrétně se dokument na město/městský úřad
město/městský
vyřizující odbor naložil jednalo vč. popisu případných příloh
dodán
úřad

29.7.2016

ÚPSŘ

Žádost o vyjádření z hlediska ÚPD - pozemky v
k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Předložena
kopie katastrální mapy s vyznačením
předmětných pozemků.
V žádosti uveden obecný popis záměru bylo vydáno vyjádření z bytové domy o 5 nadzemních podlaží a 1
hlediska územně
podzemním podlaží
plánovací dokumentace sloužící na parkování a sklepení koje.

ÚPSŘ

Doložení dokladů - světelně-technická studie
podklady byly založeny proslunění obytné zástavby Trlicova, k.ú. NJdo spisu
DP

7.2.2018

18.12.2017

ÚPSŘ

24.7.2017

ÚPSŘ

Žádost o povolení výjimky - novostavba
bytového areálu Trlicova 8, Nový Jičín
Žádost o povolení výjimky z odstupových
probíhá správní řízení, vzdáleností pro novostavbu bytového areálu
žadatelka je účastníkem Trlicova 8, Nový Jičín
Záznam - nahlížení do spisu, RD č.p. 2192, Sv.
založeno do spisu
Čecha 54, parc.č. 1987, k.ú. NJ-DP

7.7.2017

ÚPSŘ

vzato na vědomí
založeno do spisu

Zrušení prohlášení vlastníka soused. pozemku p. Le Vinth Trung, Tran Thi Hien
4

Vyjádření z hlediska Územního plánu
Nový Jičín k možnosti výstavby bytových
domů na pozemcích parc.č. 620/1,
620/2 a 1476 v k.ú. Nový Jičín – Dolní
přiložena; č.j.
Předměstí.
ÚPSŘ/53489/2016
Doplnění "Světelně - technické studie
proslunění obytné zástavby" pro řízení o
výjimce vedené pod sp. zn.
85102/2017Ad, tak jak bylo vyzváno
dne 12.1.2018 pod č.j.
ÚPSŘ/3088/2018.
oznámení o zahájení
řízení č.j.
ÚPSŘ/16454/2018
obdržela žadatelka
dne 16.03.2018
(fikcí)
prostřednictvím
Odstupová vzdálenost navrhovaných
poštovního
bytových domů od tří sousedních
doručovatele;
rodinných domů.
je i přiloženo
Byl sepsán záznam ve věci nahlížení do
spisu.
-

-

Informace k doručeným/dodaným dokumentům souvisejícím s výstavbou bytových domů na ul. Trlicova od KS Residential Propertier s.r.o.
na město/městský úřad Nový Jičín za období – rok 2016, 2017, 2018
Odbor, který
dostal daný
Datum
dokument
doručení/dodání k řešení

29.11.2017

ÚPSŘ

3.7.2017

ÚPSŘ

Popis konkrétního účelu, za kterým byl Kopie odpovědí za
Jak s dokumentem
Popis obsahu dokumentu, o co konkrétně se dokument na město/městský úřad
město/městský
vyřizující odbor naložil jednalo vč. popisu případných příloh
dodán
úřad
sdělení č.j.
byl vydán souhlas s
Žádost o dělení a scelování pozemků parc. č.
ÚPSŘ/82988/2017
dělením a scelováním 293/24, 620/1, 620/2 podle přiloženého
Směna pozemků mezi KS Residential
ze dne 11.12.2017
pozemků
geometrického plánu
Properties s.r.o. a Městem Nový Jičín. přiloženo
korespondenci v
rámci správního
řízení žadatelka
Žádost o odstranění bývalé MŠ Trlicova,
obdržela
přiložena projektová dokumentace a
prostřednictvím
probíhá správní řízení, stanoviska dotčených orgánů a vlastníků
poštovního
žadatelka je účastníkem veřejné technické infrastruktury
Odstranění původní stavby.
doručovatele

OMI

OMI 03.05.2017
zaevidoval žádost,
požádal dotčené odbory
MěÚ o součinnost,
vyjádření bude vydáno
po vyřízení
majetkoprávních
záležitostí

Žádost o vyjádření k PD "Novostavba
bytového areálu Trlicova 8, Nový Jičín" včetně
PD pro územní rozhodnutí a PD pro stavební Pro územní řízení a povolení připojení
povolení SO.05 - komunikace a zpevněné
sousední nemovitosti na místní
plochy
komunikaci.

bylo vydáno vyjádření

Žádost o vyjádření k PD "N.Jičín, p. 620/1, KS
Resident. Prop., NNk" - přeložka NN kabelů

3.5.2017

19.10.2017

OMI

5

Pro územní a stavební řízení.

vyjádření dosud
nebylo vydáno
vyjádření č.j.
OMI/69879/2017
přiloženo

