Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 27/2012 ze dne 11. 10. 2012
Informace týkající Modlitebna – Lázně Darkov
Vyřízeno dne 16.10.2012 – žádost vyřídil Odbor organizační písemně.
Text odpovědi:
Vážený pane,
dne 11. října 2012 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):
„Žádám o zodpovězení níže uvedených otázek pro MODLITEBNA - LÁZNĚ DARKOV,
735 03 Lázně Darkov (dále objekt)
1. žádám kolaudační rozhodnutí pro objekt či stavební rozhodnutí či paspart
2. jaké je současné oficiální užití objektu (Stavba občanského vybavení apod.)
3. jaká je návštěvnost objektu (počet lidí denně)
4. kolik parkovacích míst pro potřeby mešity vlastníci objektu vytvořili
5. jaká je charakteristika území, kde se objekt nachází, dle příslušného platného Územního
plánu (míšené stavby nízkopodlažní, Čistě bytová výstavba apod.)
6. odkdy a dokdy je současný Územní plán platný
7. jaké je využití hlavní, doplňkové, nepřípustné dle platného Územního plánu na území, kde se
nachází objekt“.

1. K bodům 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sdělujeme:
Pojem „objekt MODLITEBNA – LÁZNĚ DARKOV, 735 03 Lázně Darkov“ se ve statutárním městě
Karviné nenachází. Město Karviná je členěno na devět částí: Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, KarvináLázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, KarvináHranice, Karviná-Louky.
Na území městské části Lázně Darkov se nenachází objekt „modlitebna či mešita“, ale pouze kaple ve
vlastnictví SUNOTAP s.r.o. Čsl. armády 2954/2, Karviná,Hranice, ve které každou první sobotu
v měsíci probíhají bohoslužby Římskokatolické farnosti Karviná.

2. Odkaz na již zveřejněné informace – bod 6
Pro správní území obce statutárního města Karviné je zpracován Územní plán obce Karviná, včetně
jeho změn č. 1 až 9, který je veřejně přístupný na internetových stránkách města Karviné
(http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/gis/uplany) včetně obecně
závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část výše uvedeného územního plánu,
v platném znění ke dni 4. 10. 2010.
Dále je pro část správního území obce statutárního města Karviné (městské části Fryštát a Lázně
Darkov) zpracovaná podrobnější územně plánovací dokumentace Územní plán zóny Karviná-Fryštát,
Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, včetně jeho změn č. 1 až 3, který
je rovněž zveřejněn na výše uvedené adrese včetně obecně závazné vyhlášky č. 4/2006, kterou se
vyhlašuje závazná část výše uvedeného územního plánu zóny, v platném znění ke dni 4. 10. 2010.

Oba územní plány z hlediska stavebního zákona platí do 31.12.2015, připravovanou novelou
stavebního zákona se jejich platnost prodlouží.
V souladu s § 6 zákona Vás odkazujeme na tento veřejně přístupný zdroj informací. V případě,
že budete trvat na přímém poskytnutí zveřejněné informace, rádi Vám ji poskytneme. Tento svůj
požadavek však musíte znovu svým podáním potvrdit.

