MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR STAVEBNÍ
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Lesy Ceské republiky, s.p.,
Lesní správa Ostrava
Těšínská 993
739 34 Senov u Ostravy

Váš dopis Zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje oprávněná úřední osoba:
Tel.
E-mail:
Datum:

MUBO/3 7020/201 2/STAV/Sz
Ing. Szostok Pavel
596 092 149
szostok.pavelmubo.cz
16.11.2012

Záznam do spisu
Zahájení:
Vlastník pozemku:
Ostravy

3.9.2012
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Senov u

Stavba:
“Podnět k vykonání stavebního dozoru p.č. 90 1/1, Záblatí“ obec Bohumín, m.č.
Záblatí, parc. č. 90 1/1 v katastrálním území Záblatí u Bohumína
-

Dne 16.1.2012 se dle telefonické výzvy dostavila na Měli Bohumín, stavební odbor paní Blanka
Freitágová, nar. 19.2.1934, bytem Bezručova 45, Záblatí u Bohumína.
Paní Freitágová je starostkou organizace Sokol Záblatí a podává následující informace ke stavbě
v severovýchodní části pozemku parc. č. 90 l/l v katastrálním území Záblatí u Bohumína:
Předmětná stavba byla vybudována ve 30-letech tehdejší sokolskou organizací jako přístřešek tvořící
zázemí místního divadla v přírodě, které provozovalo tehdejší Divadlo Sokola Záblatí. Tato stavba byla
provedena na pozemku, který tehdy náležel tehdy do vlastnictví Sokola Záblatí, který v důsledku
společenských změn přešel do vlastnictví současného vlastníka Lesy CR, s.p.. Sokol Záblatí o stavbu
v restituci nepožádal, ale tuto stavbu v minulosti realizoval.
—

Paní Feifágová byla, jakožto starostka organizace Sokol Záblatí (vlastník stavby), stavebním úřadem
informována o současném stavu této stavby byla předložena fotodokumentace, vč. zabezpečovacích
kroků, které stavební úřad provedl.
—

Dle dohody se paní Freitágová projedná problematiku dalšího využití předmětné stavby v místní sokolské
organizaci Sokol Záblatí, a na základě toho padne rozhodnutí, za stavba bude opravena a v budoucnu
využívána (budou provedeny nutné zabezpečovací práce a následně rekonstrukce) nebo bude odstraněna.
Rozhodnutí o zvolené variantě bude sděleno stavebnímu úřadu do 1 měsíce, tzn. Do konce roku 2012.
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Záznam zapsal:

Bankovní spojení:
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