
NÁRODNÍ UZEMNÍ ODBORNĚ 
PAMÁTKOVÝ PRACOVr~TĚ 
ÚSTAV . V OSTRAV~ 

Váš dopis čj. /sp. zn: 
Ze dne: 
Naše čj.: NPU-381/94675/2021 
Vyřizuje: 
Spisový znak: 823 

Ostrava, 15. 11. 2021 

Statutární město Ostrava 
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 
Prokešovo náměstí 1803/8 
702 00 OSTRAVA  
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím 

Dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bychom chtěli požádat o poskytnutí 
následujících dokumentů: 

- úpiný text zadání mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na území Karoliny v ostravě 

v roce 2000 
- úpiný text  zadání developerskě soutěže na využití a zástavbu území Karolina v roce 2005 

Žádáme o zaslání výše uvedených dokumentů nejlépe ve formátu PDF zaslaném prostřednictvím datové 
schránky

Předem děkujeme, 
s pozdravem 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 
1/1 



Magistrát města Ostravy 
Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. J... 
Sp. zn... 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

SMQ/768134/21 /ÚPaSŘ
SMO/749226/21 

2021-11-25 
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Národní památkový ústav 
Uzemní odborné pracoviště v Ostravě 

Informace na základě zákona Č.106/1999 Sb. osvobodném přístupu k 

informacím 

Vážení,

dne 18.11.2021 jste požádali o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., která se váže k soutěžím 

v ploše Karoliny v Ostravě. Žádost o: 

poskytnutí úpiného textu zadání Mezinárodní urbanisticko-architektonickó soutěže na území Karoliny 

v Ostravě v roce 2000 (jednalo se o ideovou veřejnou soutěž) a 

- poskytnutí úpiného textu zadáni developerské soutěže na využití a zástavbu území Karolina v roce 2005 • 
(1ednalo se o Developerskou Soutěž Karolina 2006). 

K tomuto Vám sdělujeme následující: 

V příloze Vám zasíláme úpiné znění zadání soutěže z raku 2000 a dale zněni zadání k 1Jeveloperské soutěži 

Karolina 2006, které je součásti Soutěžního podkladu č.17. Jedná se o body 17.1.5. —17..6. f body 17.1.1. -- 

17.1.4, nejsou předmětem vašeho zájmu (řeší obsah kupní smlouvy). 

S pozdravem 
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Přiloha: ; 
1. text zadání Mezinárodní ideové veřejné urbanisticko-architektonické soutěže na lokalitu 

Karolina v Ostravě 

2. text soutěžního podkladu Developerské soutěže Karolina 2006 
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