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f 1 6 -05- 2022
Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
informacím, ve zněnÍpozdějšich předpisů

Žadatel:

Dne 12.05.2022 mi byla doručena písemnost čj. ze dne 26.04.2022 s
nabytím právní moci dne 26.04.2022.

Žádám o sdělení:

l) Kdo byl účastníkem řIzení sp. zn. ve věci Společného územního
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

2) Kde bude umístěna retenční nádrž s přepadem do 2 větví perforovaných vsakovacích
drénů v délce 2 x 15 m. požaduji kopii výkresů stavební dokumentace retenční nádrzě vC.
drénů i s jejich umÍstěnim.

3) Kam a jakým způsobem jsou odvedeny povrchové vody z již stojÍcÍch budov na pozemcích
p.č. v k.ú Šenov u Ostravy a jaký název má budova na pozemku p.č. v k.ú.
Šenov u Ostravy.

4) Jaká bude plocha střech v m2 nově budovaných staveb - přístřešek pro auta, sklad nářadí
a stavební úpravy hospodářské budovy na pozemcích p.č. v k.ú. Šenov u
Ostravy.

5) Jaká plocha v m2 je nebo vzniká zpevněním pro parkování a zásobování vozidel na
pozemcích p.č. a kam z ní jsou nebo budou odváděny povrchové vody.

Způsob doručeni: písemné vyhotovení vyzvedhu osobně po výzvě k zaplaceni e-mailem

v Šenově dne 16.05.2022



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV
RadniČní náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava město
odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS zri:
ZE DNE: 16.05,2022

NAŠE sp.zn. :
NAŠE č.j. :

VYŘIZUjE: Jarmila Míčková
TELEFON : 774 413 434
E-MAIL: jmickova@,niesto-senov.cz

DATUM: 17.05.2022

Adresát:

Poskytnutí informací

Městský úřad v Šenovč, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13, odstavce ], písmeno e), zákona č. 183/2006 Sb., o územnhn plánováni a
stavebním řádu, ve znění pozdčjších právních předpisů, stavební zákon (dále jen ,,stavební
zákon"), obdržel dne 16.05.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

l. Ve své žádosti uvádíte, Že Vám byla dne 12.05.2022 doručena písemnost č.j. MeUS
ze dne 26.04,2022 s nabytím právní moci dne 26,04.2022.

Zároveň požadujete informaci, kdo byl účastníkem řízení sp.zn. ve
věci Společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

K výše uvedenému Vám stavební úřad sděluje, že v této věci neprobíhalo správní řízení, ale
vZhledem k tomu, že byl stavebnímu úřadu předloŽen souhlas vlastníků sousedních
nemovitostí, postupoval stavební úřad podlc ustanovení § 96a, stavebního zákona a vydal
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, který dle
ustanovení § 96a, odstavec 6, nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi,
Následně jej stavební úřad doničí osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2
písm. f), stavebního zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že nebylo vedeno žádné správní řízení, tudíž 11ebyli Žádní
účastníci řízení, stavebník dokládal pouze písemné souhlasy vlastníků sousedních
nemovitosti, kteří jsou uvedeni v rozdě1ovníku:

Tímto způsobem se již povolují stavby (i rodinných domů) od roku 2007, kdy byt vydán nový
stavební zákon č. 183/2006 Sb.
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2. Dále se dotazujete, kde bude umístěna retenční nádrž s přepadem do 2 větví perforovaných
vsakovacích drénů v délce 2 x 15m. Požadujete kopii výkresu. Výkres Vám zasílám v příloze
tohoto dopisu.

3. Další dotaz, kam a jakým způsobem jsou odvedeny povrchové vody z již stojících budov na
pozemcích p.č. v k.ú. Šenov u Ostravy - vsakují na pozemku vlastníků
nemovitosti.
jaký má název budova na pozemku p.č. v k.ú. Šenov u Ostravy - jedná se o doplňkovou
stavbu u rodinného domu č.p. ,,Sklad zahradnického nářadí a nábytku".

4. Jaká bude plocha střech v m2 nově budovaných staveb.
Přístřešek pro auta - 48,75 m'
Sklad nářadí - 29,25 m'
Stavební úpravy HB - pergola (včetně zastřešení bývalé králičámy) 63,50m2

5. Jaká plocha v m2 je nebo vzniká zpevněním pro parkování vozidel na pozemcích p.č.
a a kam z ní jsou odváděny povrchové vody.
Celkem se jedná o zpevněné plochy o výměře 143 m3. Povrchové vody vsakuji do podloží,
nebot' se jedná o zánikovou dlažbu se struskovým podsypem o vrstvě 0,50 - 0,60 m.
Zpevněné plochy do výměry 300m2 nevyžadují povolení stavebního úřadu, dle ustanovení
§ 80 odst. 3, písmeno b), stavebního zákona.

Podle sazebníku úhrad MěÚ Šenov za poskytování informací za účetní období 2022 se za
jednostrannou barevnou kopii formát A3 účtuje cena 10,- KČ.
Dle odstavce 3, tohoto sazebníku se úhrada neúčtuje, pokud náklady nepřesáhnou částku
100,- KČ, tudíž náklady O,- KČ.

Městský úřad Šenov
odbor výstavby a životního prostředí
stavební úřad - vedoucí
Jarmila Míčková

Příloha - výkres umístění odvodnění


