
3. 11. 2021 

Vážení, 

BODY_HTML.html 

na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, se na vás 
obracím s žádostí o poskytnutí následujících informací, které se týkají řízení o umístění stavby "Lidi 
Michálkovieká, Ostrava, ul. Michálkovická" na pozemcích pa.rc. č. a dalších, v k.ú. 
Slezská Ostrava, obci Ostrava, žadatele Lidi Česká republika v.o.s., které vede Magistrát města Ostravy, 
odbor územního plánování a stavebního řádu: 

1 j informaci, zda v současně době uvedeně řízení probíhá či zda je  řízení přerušeno (včetně informace o 
důvodu přerušení řízení) 
2} Informaci, zda a kdy bylo ve výše uvedeném řízení vydáno územní rozhodnutí, zda a kdy toto rozhodnutí 
nabylo právní moci, případně zda a kdy bylo napadeno odvoláním. 
3) Případnou kopii vydaného územního rozhodnutí ve výše uvedené věcí a případnou kopii všech odvolání 
proti územnímu rozhodnutí. 

Uvedené informace prosím zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu či 
do mé datové schránky ID:  

Za poskytnutí předem děkuji. 
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Magistrát města Ostravy 

odbor územního plánováni a stavebného řádu 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

Vypraveno: 

SMO/713 840/21 /ÚPaSŘI

S-SMO/703 920/21 /UPaSR/2 

8. listopadu 2021 

8. listopadu 2021 

Poskytnutí informace podle zákona G. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel k vyřízeni žádost 

(dále též „žadatel"), nazvanou „ Zádost o 

poskytnutí informací, které se týkají řízení o umístění stavby „Lidi Michálkovická, Ostrava, ul. 

Michálkovická" na pozemcích part. č  a dalších, v k. ú. Slezská Ostrava, obci Ostrava, 

žadatele Lidi 'eská republika vos., dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, 

podanou k Magistrátu města Ostravy (dále též „magistrát") elektronicky dne 3.11.2021. 

Žadatel s odkazem na zákon č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ"), se domáhá poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících 
rozhodnutí) dle stavebního zákona, a to (citace) 

Informaci, zda v současné době uvedené řízení probíhá či zda je řízení přerušeno (vč informace o 

důvodů přerušení řízení) 

Informaci, zda a kdy bylo ve výše uvedeném řízení vydáno územní rozhodnutí, zda a kdy toto 

rozhodnutí nabylo právní moci, případně zda a kdy bylo napadeno odvoláním 
Případnou kopii vydaného územního rozhodnutí ve výše uvedené věci a případnou kopii všech 

odvolání proti územnímu rozhodnutí 

Magistrát k podané žádosti v souladu s ust. 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje následující informaci 

a sděluje, že Uzemni rozhodnutí č. 24/2021 bylo vydáno dne 12.4.2021 Magistrátem města Ostravy, 

odborem územního vplánování a stavebního řádu, oddělením stavebně správním, pod č.j. 

SMO/132902/21/UPaSRI , nabylo právní moci den 14.5.2021. 

rozhodnutí o umístění stavby č. 24/2021 

„Lidl Michálkovická, Ostrava, ul. Michálkovická" 

na pozemcích part. č. 

 v katastrálním 

území Slezská Ostrava. 

Popis stavby: Jedná se o umístění stavby areálu prodejny Lidi — s novostavbou budovy prodejny 

(dvoupodlažní typ metropolitní), souvisejícího parkoviště, opěrných stěn a terénních úprav, dopravního 

napojení a pěšího propojení s navazující dopravní infrastrukturou, poutače (pylonu), zařízení technické 

infrastruktury, napojení na sítě technické infrastruktury a odvětrání odplyňovacích vrtů. Areál je soustředěn 

v jihozápadní mírně svažité části areálu bývalého Dolu Petr Bezruč (vymezené komunikacemi ul. 
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Č. !. SM©/371 07412Q/ÚPaSŘ/

Michálkovickou a ul. Keltičkovou, zachovaným stavebním souborem těžní věže s 

areály spol. RBP a Veolia). 

Žadatel: Lidi Česká republika v.o,s., 

Vydáno: 12. dubna 2021, nabylo právní moci dne 14.5.2021. Proti vydanému 

Č. 21/2021 nebylo podáno odvolání. 

S pozdravem 

„ otisk raz itka 

Příloha: 
r 

Uzemní rozhodnutí Č. 24/2Q21 ze dne 12. 4.2021 
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budovami strojoven a 

územnímu rozhodnutí. 
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