
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název úřadu:Magistrát města Přerova - Stavební úřad

Adresa: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Telefon: 581 268 118

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

Prosím o zaslání informací, jak bylo vyřešeno podání ze dne 29.6.2022 zaslané na email mou osobou, viz. níže (příloha), ohledně
nemovitosti na adrese Hlavní 210/10, Přerov VI Újezdec v majetku .

Konkrétně mě zajímá:

1. Jaký úředník/ci měli případ na starosti? 

2. Kdy a kým došlo k osobní kontrole stavu nemovitosti?

3. Jaké byly nalezeny nedostatky?

4. Jakým způsobem mají být nedostatky vyřešeny a do kdy?

5. Jakým způsobem byly nedostatky vyřešeny?

6. Jak majitelka nemovitosti reagovala na zjištěné nedostatky?

7. Jakým způsobem byla majitelka nemovitosti potrestána (může být potrestána) za zjištěné nedostatky, včetně případné hodnoty finanční pokuty a dalších podrobností?

8. Proč tazatel nedostal požadované informace viz. email ze dne 29.6.2022?

9. Další případné informace související s podáním, které nebyly požadovány v bodech 1 až 8. 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické
formě a zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Příloha, e-mail ze dne 29.6.2022:
Dobrý den,
prosím stavební úřad o zjištění stavu části domu ve dvoře nemovitosti na adrese Hlavní 210/10 Přerov VI-Újezdec ve vlastnictví  Viz letecký snímek v
příloze. Nebezpečná část nemovitosti označena červeně. To zdůvodu, aby se zamezilo případnému ohrožení osob a majetku, jelikož majitelka se o stav této části domu
nezajmá. Dále přikládám i další fotky z prostoru půdy.
Do objektu více než 5 let zatéká, jelikož díry ve střeše jsou provizorně překryty vlnitým plechem bez pevného připevnění ke konstrukci domu. Plechy jsou na místě
drženy jen tíhou na ně položených lešenářských trubek. V případě nepříznivého počasí už jen tyto předměty mohou být nebezpečné. Oplechování zdiva vedle krytiny je
z velké části strženo. Což dále narušuje konstrukci domu. Z tohoto důvodu je možné, že nosná konstrukce střechy může být narušena, případně i statika zdiva. Pro
vyhodnocení situace je potřeba osobní návštěva odorníka, tak aby se předešlo ohrožení zdraví osob a majetku.

Prosím o informování o postupu při řešení mého podnětu a současně uvítám i možnost podílet se při úředním jednání i osobní prohlídce statika nebo jiné odborně
způsobilé osoby přímo na místě. Jelikož jsem měl v objektu několik let trvalé bydliště a stále tam dojíždím. Pokud bude potřeba mohu, žádost zaslat i doporučeným
dopisem.

Má současná trvalá a doručovací adresa:




