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Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším 
úřadem v rámci územního a stavebního řízená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost istav Media, s.r.o.,' která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské 
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme 
členem skupiny společnosti BYGG FAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost. 

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. 

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2021 do 30.09.2021 týkající se pozemních staveb (budov) 
pro právnické osoby: 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace: 

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň iČO právnické osoby) 
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti 
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že 
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom 
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce. 



lstav Media, S.r.o. 

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě, 

prosím využijte datové schránky lstav Media, s.r.o.:  nebo email:

Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizovaně podobě, 

prosím využijte stejné datové schránky (stav Media, $.r,o..  nebo taktéž email:

Předem Vám děkuji ta spolupráci. 

S přáním úspěšného dne 

lstav Media s.r.a. 

t~ aYGGFAK'iA 
~~ onovp 



Magistrát města Ostravy 
odbor uzernního plánovani a stavebhiho řadu 

Vaše značka: 
ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

SMO/619789/2 l/ÚPaSŘ/
S- SMO/6 0 l 5 5 7/21 /ť,IP aS R/2 

Datum: 7. října 2021 
Vypraveno: 7,_ října 2021 

Istav Media s.r.o. 

Poskytnuti informace padle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel k vyřízení žádost společnosti 
istav Media, s.r.o. (dále též „žadatel"), nazvanou „Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných ~, . , ) p ~ f
Vašim správním orgánem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 18,E/2006 Sb., o územním 
plánováni a stavebním rádu (stavební zákon)" a podanou k Magistrátu města Ostravy (dále též ,,magistrát") 
elektronicky dne 4.10.2021. 

Žadatel s odkazem na zákon Č. 106/1999 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) 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 
územní

r v v v.. r , r - uzemni rozhodnutí o změně využití území, 
w územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby 

r na územ 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení}, 

územní souhlas, společný územní souhlas, 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí, 
- stavební povolení, 
- stavební ohlášení, 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, (konec citace) 

vydaných magistrátem v období od 1.7.2021 do 30.9.2021 a týkající se pouze pozemcích staveb (budov) 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá o tyto informace: 
- identifikaci žadatele -- pouze jméno právnické osoby nebo alespoň ICO) 
w identifikaci stavby (informace o druhu a účelu, co stavba obsahuje nebo krátký popis) 

lokalitu stavby (informaci o katastrálním území nebo parcelním čísle nebo ulici) 
datum vydání rozhodnuti či jiného dokumentu nebo datum uzavřeni veřejnoprávní smlouvy 

Magistrát k podané žádosti v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje následující informaci 
a sděluje, že v obdobl od 1 7.2021 do 30.9.2021 vydal následující rozhodnutí, týkajrtci se pozemních staveb: 

Prokešovo nám. 8, 729 30 ostrava 
1/3 www.ostrava.cz 

posta@ostrava.cz 
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Č. j. SMO/371074J20/ÚPaSŘ/

společné povolení 
• ,,Slezskoostravský brad -1Vliniuni" 

Na pozemcích parc. č. 80/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 8`l/3 (ostatní plocha), 84/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 84/5 (ostatní plocha), 84/7 (ostatní p ochá}, vše v katastrálním území Slezská Ostrava. 
Popis stavby: Jedná se o umístění a povolení areálu MXNR)M, který se skládá z objektu Zázemí, objektu 
Kanónu a samostatné pokladny. Objekt Zázemí a objekt Kanónu jsou vzájemně propojeny pergolami, 

v r f 

je
v • .r u v v v.r rpřed Zazerx~u~n  stupňovitá dřevěná terasa, kde stupně slouží k sezení. 

Žadatel: Černá louka s.r.o.,
Vydáno: 13. července 2021 

společné povoleni 
• „Novostavba sídla společnosti OPTIMA DIAMANT" 
Na pozemcích part. č. 187/1 (ostatní plocha), parc. Č. 187/33 (ostatní plocha), part. č. 193/6 (ostatní plocha), 
vše v katastrálním území Mariánské Hory. 
Popis stavby: Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbou je stavba občanského vybavení, 
na pozemku part. č. 193/16 v katastrálním územ Mariánské Hory. Dále je předmětem záměru přípojka 
splaškové kanalizace, přípojka pitné vody a elektro přípojka, venkovní část domovních rozvodů pitné vody, 
venkovní část domovních rozvodů dešťové kanalizace, venkovní část domovních rozvodů splaškové 
kanalizace, venkovní část domovních elektro rozvodů NN, nové zpevněné plochy se 16 parkovacími stáním 
včetně jednoho 
vyhrazeného parkovacího stání pro osoby ZTP. 
Žadatel: OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o.,
Vydáno: 24, září 2021 

společné povolení 
. „Novostavba bytového domu s provozovnou" 
Na pozemcích parc. č. 10$0/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc, Č. 1081:(ostatn plocha), vše v:katastrálním 
územ Moravšká Ostrava. 
Popis stavby:: Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbou: je stavba pro bydlení dle § 2 pism, a) bod 1 

V F r / 

území,

I V I vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání uzernl, v platném znění, na pozemku 
r r 

je
v v r r v r •parc. č. 1080/5 v katastrál.nlnn území 1~Ioravska Ostrava. Dale  předmětem zarnčrc.~ nova přípojka plynu, 

elektro přípojka NN, venkovní část vnitřních rozvodů splaškové kanalizace s předčištěním pomocí lapáku 
tuků, nová dešťová kanalizace zakončená `vsakovacím zařízením, nové zpevněné plochy se 2 parkovacími 
stáními:. 
Žadatel:
Vydáno: 1. září 2021 

rozhodnutí o umístění stavby 
• „VARI" 

Na pozemcích parc. č. 5270/1, S270/6, 5310/i, 5333/1 vše ostatní plocha, v katastrálním území Slezská 
Ostrava. 
Popis stavby: Jedná se o novostavbu objektu ubikace pro lemury VA;I?.I v areálu .ZOO Ostrava, který umožní 
přemístit lemury na zimu z ostrova bez dalších složitých manipulačních operaci. 
Žadatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, 
Vydáno: 5. srpna 2021 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
2/3 www.ostrava,cz 

posta@ostrava,cz 
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Č. j. SM4/371074/20/ÚPaSŘ/

společné povolení 

• „Paletový sklad brambor" 

Na pozemcích parc. Č . 990/1 (zahrada), 991 (ostatní plocha), 215.6/2 (trvalý travní porost), vše v katastralním 
území Stará Bělá. 

Popis stavby: Jedná se o skladovou halu, sloužící jako sklad pro cca 650 t brambor. U skladu 
bude vybudována zpevněná plocha ze zámkove dlažby o vyměře 137 m2. Dešťové vody ze stř echy skladu 
budou zasakovány na pozemku stavby. Je navržena dešt'ová kanalizace s odvodem dešt ovych vod 
do akumulačn j mky o objemu 6 m2 s regulovanym přepadem do vsakovací galerie Dešťová vada 
ze zpevněné plochy bude svedena do sorpční vpustě a dále do akumulační nádrže. 

Žadatel: 

Vydáno: 12, srpna 2021 

S pozdravem. 

referent státní správy na úseku územních řízení 
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