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Odpověď na stížnost s žádostí o doplnění informací podle zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní,
dne 15.06.2018 jsme od Vás obdrželi stížnost s žádostí o doplnění informací, o které jste požádala již dne
25.04.2018, respektive dne 29.05.2018.
Podle informací, které jsme Vám dali, developer uvedl, že na části pozemku parc. č. 293/33 (ostatní plocha,
dobývací prostor o evidované výměře 325 m2) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, který odkupuje od města
neplánuje výstavbu. V materiálech, podle kterých rozhodovaly orgány města, jsme uvedli záměr výstavby i s
popisem rozsahu.
Jde Vám o to, abychom Vám poskytli podklady, na základě kterých jsme tyto informace do materiálů uvedli.
Informace, které byly součástí materiálů do orgánů města (informace o výstavbě ostatních stavebních
objektů a oplocení – oplocení, opěrná zídka, schody, dále přípojka kanalizace, sadové úpravy, hospodaření se
srážkovými vodami – přípojka dešťové kanalizace k výustnímu objektu) nebyly žadatelem o prodej části
pozemku parc. č. 293/33 (ostatní plocha, dobývací prostor o evidované výměře 325 m2) v k. ú. Nový JičínDolní Předměstí (KS Residential Properties s.r.o.) – MPZ č. 2906 doplňovány, ale byly získány
zpracovatelem MPZ nahlédnutím do projektové dokumentace zaslané městu (OMI) v souvislosti se žádostí
zmocněnce KS Residential Properties s.r.o. ze dne 03.05.2017 o vyjádření k projektové dokumentaci, která
zahrnovala nejen projekt vlastní výstavby bytových domů, ale také dílčí části (koordinační situace a výkres
oplocení - řez) dotýkající se části pozemku, o jehož výkup měla KS Residential Properties s.r.o. zájem.
Považovali jsme za potřebné a vhodné, aby orgány města tyto informace před projednáváním MPZ č. 2906
měly k dispozici.
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