Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 5/2015 ze dne 9. 3. 2015
Informace týkající se žádosti o vydání stavebního povolení na rekonstrukci střechy bytového domu
na adrese U Lesa 869/34b, Karviná – Ráj.

Vyřízeno Odborem stavebním a životního prostředí dne 18. 3. 2015.
Text odpovědi:
Vážená paní ……..,
dne 9. 3.2015 jsme obdrželi Vaši žádost, jako člena bytového družstva, o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se žádosti o vydání stavebního
povolení na rekonstrukci střechy bytového domu na adrese U Lesa 869/34b, Karviná – Ráj, v tomto
rozsahu:
1.
2.
3.
4.

Datum podání žádosti o stavební povolení.
Průběh vyřizování této žádosti a důvody zamítnutí žádosti o stavební povolení
Způsob vyřízení odvolání, které dle sdělení předsedkyně družstva bylo podáno u krajského
úřadu
Návrh způsobu řešení této situace, který by urychlil vyřízení této žádosti

Na základě této žádosti poskytuje Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné
(dále jen stavební úřad) tyto informace:
1.
2.

3.

4.

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byla podána
bytovým družstvem dne 21.03.2014.
Rozhodnutím ze dne 22.08.2014 stavební úřad žádost zamítl, neboť na základě jejího
posouzení dospěl k závěru, že navržený stavební záměr je v rozporu s obecnými požadavky
na využívání území, v daném případě s ustanovením § 23 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a jeho realizací by byly narušeny urbanistické a architektonické
hodnoty stávající zástavby bytových domů s plochými střechami
Na základě odvolání bytového družstva, ze dne 05.09.2014, nadřízený orgán rozhodnutím
o odvolání ze dne 11.11.2014, rozhodnutí o zamítnutí předmětné žádosti zrušil a věc vrátil
k novému projednání.
Rozhodnutím ze dne 2.3.2015 byla žádost stavebním úřadem
opětovně zamítnuta ze stejného důvodu.
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti doposud nenabylo právní moci. Stavebnímu úřadu v současné
době nepřísluší navrhovat řešení této situace.

Na základě Vaší žádosti Vám stavební úřad poskytuje informace formou e-mailu.

