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Věc:žádostoposkytnutiinformacízrozhodnutí(kopiívydanýchrozhodnutínebopřehledem)
i,iř~A--* "vÁ,,,J-Í ',.____íL_   _   _J         ,     „      -J _---___``__``_\`  -`1,-1\ ,,,, ~
úřademvrámciúzemníhoastavebníh®řízenídlézá'konáč.i83/20o6Sb.,oúzemním
(stavebnízákon) plánování a stavebním řádu

DovolwH si Vás opětovně oslovft za společnost lstav Medla, s.r.o,, která  patří od  roku  1995 mezi největší tiizemské

poskytovatele  informací o plánovaných  stavebni'ch  záměrech  v rámci české a  Slovenské  republiky. Současně jsme
členemskupinyspolečnostiBYGGFAKTAGROUP,kterámáceloevropskoupůsobnost.

V rámci   projektu   určeného  pro  podporu  všech  výrobců  stavebni'ch  materiálů,  generálních  dodavatelů  staveb,
stavebníchfiremařemeslníkůvČeskérepublicebychomsVámirádiopětnavázanspoluprácivposkytováníinformací
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto  důvodu  Vás žádáme v sou!adu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  o
poskytnuti  informací  z rozh®dnuti  (resp.   z   dQkumentů   nahrazujících   rozhodnutí)  ve  formě  jejich   kopii'  nebo
jednoduchýmpřehledem,dlezákonač.183/2006Sb.,oúzemnímplánováníastavebnímřádu(stavebnízákon)ato:

-územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
• územní rozhodnutí o změně vlivu užíváni' stavby na území,
-územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
-veřejnoprávnísmlouvaoumístěnístavby,ozměněvlivuužívánístavbynaúzemí
-rozhodnutíospolečnémúzemni'mastavebnímřízení(společnépovolení)
-územní souhlas, společný územní souhlas
-jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
-stavební povolení
-stavební ohlášení
-jakýkolivdokumentnahrazujícístavebnípovoleníčistavebníohlášení,

vydanýchVašímsprávnímorgánemzaobdobíodO1.01.20Zldo31.03.2021týkajícísepozemníchstaveb(budov)
pro právnické osoby:

Zvýšeuvedenýchrozhodnutí(resp.dokumentůnahrazujícíchrozhodnutí)žádámealespoňotytoinformace:

-identifikatižadateletiménoprávnickéo§oby,např.lstavmedia,s.r.o.neboalespoňlčoprávnickéosoby)
-ldentifikatistavby(např.informaceodruhuaúčehstavby,příp.costavbaobsahujenebokrátkýpopisstavby)
-lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
-datumvydánírozhodnuti.čijinéhodokumentunebodatumuzavřeníveřejnoprávnísmlouvy.

PokudbybylozVašístranynutnévsouladusezákonem106/1999Sb.,zi'skávatavytvářetnazákladěnašížádosti
novéinformaceapřehledwprosímepouzeozasláníkopiívýšezminěnÝchvydanýchrozhodnutí.Vpřípadě,Že
swedenýmlnovýmiinformacem]apřehledyjiždisponujete,žádámeojejichzaslání.

VěřímevdlouhodobouspoluprácivpodobnéforměisVašímsprávnímorgánem.Pokudtobudemožné,rádibychom
senaVásobracelisobdobnoužádostíivbudoucnu,tedypočátkemkaždéhokvartáluvroce.



Istav Med!a, s.r.o.

Prozasláníkopiívydanýchrozhodnutí,pokudjepotřebaslnforma€emivanonymizovanépodobě,prosímvyužijte
datové schránky lstav Media, s,r. _

Prozaslánípřehledu(novéinforma€e},pokudjepotřebasinfoimacemlvanonymizovanépodobě,prosímvyužijte
stejné datové schránky lstav Medla, s.r.o.: 

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne



Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:
E-mail:

Datum:
Vypraveno:

§:%'á;|9,68164áz;2T%afaFE;aj

14. dubna 2021
14. dubna 2021

Istav Media s.r.o.

Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

MagistrátměstaOstravy,odborúzemníhoplánováníastavebníhořáduobdrželkvyřízenížádostspo]eěnosti
r#*m%Wím#:ndrL%n%r::y{da%+neašéž::žÁ&_d::er.`.)=:.É:m~°n_=ž_áL!f_,:_t_OvPosri.-útii.ikiri;é.:íJ_`z_Íóíň:%:t.í`;ypá###
Vn#žť!m^m%r.,gnnt+m_`^°Lr_8.fi_re.vZ]:.r,žr_C_i_,fiz,em,rího„pstáv.ebníh?ýz;n_í'-ái`i--zií*ó'-ť.i-ď3ňí.ďvou6'.šť:youuú::#n.;#
p/á#oi/ó#ďďíczv€b7€z'"rvác7#Í"#zdAo#J"ap.odanoukMagistrátuměstaOstravy(dáletéž„magístrát")
elektronicky dne 7.4.2021.

Žadatel  s odkazem  na  zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k infomach,  ve  znění  pozdějších
předpísů (dále jen „Infz`), se domáhá posg" J.J?/or7#cĎCJ' z roz#w# Íresp.  ďo*«w# #ďA#cžz#/.g`#
roz%oc7##/Í'P dle stavebního zákona, a to (cítace)

-     úzermí.rozpodŤťutí o umístění stcNby nebo zařízení,
-     územní rozhodnutí o změně využítí území,
-     ú.zemí.rozh.o.dnutí _o změně vliwu užíwání stcTvby na území,

území souhlas nahrazující úzerrmí rozhodmii,
-     Vneřne!,:%,áwí SmlouNa o umí!stění stoNby.  o  Změně využití úze"í a o  změně vliyu užíNání stayby

na území
.     r.:_z_h_o_3Tt_í_ :_,spoíečn.éT Ťzgrmím. a stTebním řízení tspo,ečné povo,eníj,
-     úz?mí souhlas, společriý území souhlas,
-    jakýkgli jiný d?kuynent nahrazuůící území rozhodmtí,
-     staNebnl povolení,
-       stcTvebn{ ohlášení,                                        `
-     jakýkoliw dokument nahrazuýící stawební powolení či st6tvební ohlášení,QkomeG dTkmR€)

vydanýchmagistrátemvobdobíod1.1.2021do31.3.2021atýkaj]'císepouzepozemcíchstaveb(budov)

Z výše
LL

-     datum vydáni' rozhodnutí či jiného dokumentu.nebo dátum uzavření veřejnoprávní smlouvy_ __-_  __--_  _-:--. '

Magístrát  kpodané  žádostí  v souladu  sust.  §  14  odst.  5  písm.  d)  Iníz  poskytuje  následující  riformacj
asděluje,ževobdobi'od1.1.2021do31.3.2021vydalnásledujíc]'rozhodnutí,týkajícísepozemníchstaveb:

uvedenýchrozhodnutí(resp.dokumentůnahrazujícíchrozhodnutí)žádáotytojnformace:
identifikacižadatele-pouzejménoprávnickéosobyneboalespoňIČO)
identif]kacistavby(ínfbmaceodruhuaúčelu,costavbaobsahujenebokrátkýpopjs)
lokalitustavby(informaciokatastrálnmúzemíneboparcelnímčísleneboulici)
J1_L____    ___     _1,        ,                 1            1             .,   \ ,,,,, 1
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č. j. SMO/371074/20/ÚpasŘ/

společné povolení
•    „Vícepodlažní parkování u zoo"
Na pozemcích parc.č. 4986 (ostatní p]ocha), 4998 (ostatní plocha), 5000 (ostatní plocha), 5001/]  (zahrada),
5001/2  (ostatní plocha),  5002/1  (ostatní plocha),  5002/7  (ostfltní plocha),  5270/1  (ostatní p]ocha),  5270/7
(ostatní plocha),  5337/2  (ostatní plocha),  5347/1  (ostatní plocha),  5347/2  (ostatní  plocha),  5347/3  (ostatní
plocha),  5347/4  (ostatní  plocha),  5347/6  (ostatm' plocha),  5623/7  (ostatní  plocha),  5641  (ostatní plocha),
vše v katastráhím území Slezská Ostrava.
Popis stavby:  Předmětem tohoto společného povoleni' je povolení parkovacího domu Ů.ako stavby h]avni),
včetně přípojek sítí technického vybaveiií, odlučovače ropiiých látek, retenění nádrže a úpravy na stávaji'ci'
silnici ul. Michálkovické, včetně posunutí autobusových zastávek hfllD.
Žadatel: Statutámí město Ostrava, IČ0 00845451
Vydáno: 26. ledna 2021

společné povo]ení
•     „Novostavba haly autosalonu a autoservisu Autocent s.r.o."

Na pozemcích parc, č. 74/1 (zahrada), 74/3 (zastavěná plocha a nádvoři), 74/4 (zastavěná p]ocha a nádvoří),
74/5 (zastavěná plocha a nádvoři), 75 (ostatní plocha), 76 (zahrada), 77 (zahrada), 78/1 (ostatní plocha), 78/2
(ostatní plocha), 78/3 {ostatní plocha), 78/4 (zastavěná plocha a nádvořD, 78/5 (zastavěná plocha a nádvoř]'),
79/1 (zahrada), 79/2 (zahrada), vše v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí.
Popis stavby: Předměteri tohoto společného povolení je nová hala o roměrech 48,72 x 20,32 m a výšce 7,1
m, která je situována do stávajícího areálu fimy Autocent CZ na ulici Frýdecké. V rámci záměru je naviženo
parkoviště pro 90 automobilů včetně 5-ti stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nově
bude  vybudována  nová  areálová  přípojka vody,  splašková  kanalizace  z  haly  do  stávající  žumpy,  nové
odběmé  plynové  zařízení  a venkovní  areálové  osvětlení.  Dešťové  vody  ze  střechy  objektu  a  předčištěné
dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vsakovány pomocí dvou vsaků na pozemcích stavby.
Žadatel: AUTOCENT CZ s.r.o.
Vydáno:  15. února 2021

rozhodnutí o umístění stavby
•      „Provozní budova firmy lNSET na ul. Rudná 21"
Na pozemcích parc. č. 556/54 (zahrada), 556/55 (zahrada), st.  1154 (ostatní plocha), 1226/10 (ostatm' p]ocha)
v k.ú. Zábřeh nad Odrou.
Popis stavby: Jedná se o stavbu nové dvoupodlažní, nepodsklepené provozní budovy v areálu fimy INSET
s.r.o. na ul. Rudná. Provozní budova bude mít obdélníkoiý půdorys o rozměrech 7,1 m x 32,85 m, plochou
střechu s výškou atiky 7,1 m od terénu. Součástí stavby bude doplnění zpevněné plochy {okapový chodník)
o  výměře  67  m2,  přípojky NN,  přípojka vody  a přípojky  splaškové  a  dešťové  kanalizacc  včetně  vsaku.
Stavba bude dopffiovat stávající provozní a administrativní prostory firmy JNSET s.r.o.
Žadatel: Ing. 
Vydáno: 18. března 2021

společné povolení
•     „Hala3 -skladová hala"
Na   pozemcích   parc.   č.   355/20   (ostatni'   plocha),   2785/1   (ostatní   plocha),   355/84   (ostatní   plocha)
a parc. č. st.  1639 (zastavěná plocha a nádvo.ří),1635 (zastavěná plocha a nádvoři), 636/2 (zastavěná plocha
a nádvoři), 63 6/3 (zastavěná plocha a nádvďi'), vše v katastrálním území Mariánské Hory.
Popis stavby: Předmětem společného povolení je novostavba skladové nevytápěné haly se železobetonovým
nosným  systémem  a  ocelovými  stropními  vazm'ky,  která  bude  sloužit  k  uskladnění  hutni'ho  materiálu.
Souěástí stavby je  dopojení  vnítřního vodovodu, vnitřní spJaškové kanalízace a areá]ový přívod  e]ektrické
energie.
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č. j. SMO/371074/20/ÚpasŘ/

Žadatel: PROMONT, a.s.
Vydáno: 3 . březm 2021

spo]ečné povolení
•    „Novostavba haly v areálu firmy KOVO KM"
Napozemcíchparc.ě.855/2(ostatni'plocha)vkatastrálnímúz#míNováBělá
Popisstavby:Předmětempolečnéhopovoleníjenovostavbahalyprovýzkumavývojnovýchtechnolog#
ve stávajícím průmyslovém  areám fimy KOVO KM v Ostravě - Nové Bě]é.  Součástí sg je rovněž
vybudovánízpevněnýchplochokolonavrhovanéhoobjektu.Objekthalybudenapojennastávajíci'areálové
elektro rozvody,  areálový rozvod  vody,  odpadní vody  budou  §vedeny  do  §távaji'ci'  žumpy.  Nově  řešená
líkvída%dešťovýchvodvsakcmnapozemkujnvestoranenísoučásti'tohotoři'zeni'.Prostorbudevytápě]i
pomoti  vzduchotechniky,  osvětlen]'  bude  přirozeně  okny  Í  uměle.  Zaměstnanci  budou  využívat  šatny
azázemívevedlejšhobjektusídlafimy.
Žadatel:KOVOKMmachinings.r.o.
Vydáno: 4. února 2021

rozho.dnutí o změně využítl' území
•      „S0 03 -Rozšíření hřbitova -nová hrobová místa"
Na pozemcích parc,  č.  1942m  (orná půda) o výměře  6882,00m2, parc.č,  1942/80 (omá půds  o výměře
4562,00m2,parc.ě.1942/81(omápůda)ovýměře3458,00m2,parc.č.1942/30(ornápůda)ovýmčře3,00m2
v katasďálnri území Svinov.
Popisstavby:Záměrzměnyvyuž#územízahmujícívýšeuvedenépozemkysefýkánezastavě]iýchp]och,

Í?eifep#u.řcbh*vnokvaěta#ží:ál;o;itoostá#í#:á:,ffiŘegeůndéaúžšmzípJpes:tbáevTjí:ícfer2:ryvot3reomrě.dž|#:žípHq#áv:03í;
ÚzemíhoplánuO§travyavsoučasnostísloužíjákohospodářskyobdělávanápůda.Dotčenéúzemínavazuje
na  stávající  hřbitov  Statutámího  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Svinov,  je  ohraničeno  komunikac]'
ul.Ostravskouapozeinkyshospodářskyobdělávanoupůdou.
Žadatel:Statutámi'městoOstravftMěstspobvodPoruba,IČ000845451
Vydáno: 22. února 2021

rozhodnutí o umístění stavby
•     „Palác slavíkova, Ostrava-Poruba"
Napozemcíchparc.č.1708U200lH2001/6,200W200lů200]/9,2001m2001/11,2001/]3,2001/19,
2001/24,  2002q  2003H  20034  2003ú  2003/9,  2003/21,  2003/36,  2026/8,  2027/6,  2027/26,  20274
2029U  2030,  vše  v  katastrálním  územi'  Pomba-sever,  a pozemcích  parc.  č.  2003/32,  2003/35,  2003/37
2003/43, 2003/44, vše v katastrálním území Pustkovec.
Popis  stavby:  Jedná  se  o  novostavbu  polyfimkčn]'ho  objektu,  který  bude  využíván  pro  obchod,  služby
administrativ"bydlení,zdravotníckézařízení@hromadnougaráž.Polyfunkčníobjekttvoříp#vertiká]ních
objckffisrozdíJmoupodlažností,kteréjsouumístěnynaspoJečnétři'pod]ažníplošesp]ochoustřechoutvoř]'cí
odpočinkovou víceúčelovou  terasu   Navrhované  díspozičnf řešení -1.PP parkováni'  a technjcké zázemi',
1.NPkoinerčnívyužiti'(obchody,služby),2J5.NPbytovéjednotky,kancc]ářsképlochyazdravotnjcká
zaři'zení.  Součástí  navrhované  stavby  jsou  také  sítě  dopravní  a  technjcké  infrastriiktury,  opěrná  zeď
a  reklamní  pylon.  Navrhovaná  stavha  se  nacházi'  v zastavěném  území  města.   Objekt  bude  využíváii
proobchodaslužb*admínístrativubydleníazdravotnickézařízen]'.V1.PPjeumi'stěnahromadnágaráž.
Žadatel: PAI,ÁC SLAVÍKOVA s.r.o
Vydáno: 8. dubna 2021
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posta@ostrava.cz

lč 00845 451 Dlč CZ 00845 451
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Č. j. SMO/371074/20/ÚpasŘ/

rozhodnutí o umístění stavby
•      „Rozvojóvá zóna ostrava-Hrušov (sever)"
Na pozemci'ch parc. č. H M (ostatní plocha),144 (zahrada),145 (ostatní plocha),147 (trvalý travní porost),
148  (ostatiri  plocha),   149/1  (ostatní  plocha),  149/2  (zastavěná  p]ocha  a  nádvoři),   153/1  (zahrada),  154
(zahrada).158 (ostatní plocha),160 (ostatni' plocha),162/2 (zahrada),162/3  (ostatní plocha),162A (ostatní
plocha),   162/5  (zahrada),   162«  (zahrada),   163  (ostatni'  plocha),   164  (zahrada),   165  (zastavěná  plocha
a nádvoří),166 (zastavěná plocha a nádvoří),167 (zastavěná plocha a nádvoři),168 (zahrada),169/l(o§tatní
plocha),169/2 (ostatm' plocha),169/3 (ostatní plocha),171 (ostatnl' pJocha),172 (ostatn]' pJocha),173 (ostatní
plocha),  174  (o.€tatní plocha),  175  (ostatní plocha),176  (zahrada),  177  (zastavěná plocha  a nádvoří),179
(ostatní plocha)3180 (zastavěná plocha a nádvoří),181  (zastavěná plocha a nádvoři),182  (ostatni' plocha),
184 (zastavěná plocha á nádvoři),185 (zalmda),186 (zastavěná plocha a nádvoří),187 (ostatni' p]ocha),188
(ostatní plocha),189 (ostatni' plocha),190 (ostamí plocha),191  (ostatni' plocha),192 (ostatni' plocha),193/1
(ostatní  plocha),   193/2   (ostatní   pJocha),   194   (zahrada),   196   (os{atni'   plocha),   197   (zastavěná  plocha
^   ..ÁA.,^Ěf\     ir`®   r~^_1_..ž_±   L_l_  _l_                  +  1       U,`      ..L,k    ,a nádvoři),  198 (zastavěná plocha a nádvoří),  19b (zastaúá plo`cha a nádvoří), 200 (ostitní plocha),.       _   _____,7        __    r         \ .... `.L+` ,..,,, LW      L,[

(ostatní plocha), 203  (ostatiií plocha), 207 (ostatni' plocha), 208 (ostatní plocha), 209 (ostatní plocha),
/~^A+^i.X--|Í   --1i-L-L1-_    _    _]íl___Y/`     ^^+  J+     /           /        --`      jL--- ____,J   _  __     \`r`r'-n.,,JA   J,J\,\,JJ.tJL/,   JLl  \,

(zastavěná plocha  a nádvoří),  221/1  (omá půda),  Ž22  (ošťatní p`locha),  ž23  (ostatni' plocha),  224  (ostatní
plocha), 225/1  (omá půda), 225/2 (zaluada), 225/3 (zahrada), 226/1 (zahrada), 226/2 (ostatní plocha), 227n
(ostatní  plocha),  228/1  (ostatní  plocha),  229/1  (zahrada),  229/2  (zahrada),  229/3  (ostat"'  plocha),  230/1
(ostatní plocha), 230# (zahrada), 231  (zahrada), 232 (ostatní pJocha), 233  (ostatní plocha), 234 (zahrada),
235 (ostatni' plocha), 236 (ostatní plocha), 237/1 (omá půda), 237/2 (zahrada), 237/3 (ostatní ploc.ha), 238/1
(ostatni' plocha), 238# (ostatní plocha), 239 (zahrada)g 240 (zahrada), 241  (ostatn]' plocha), 242 (zahrada),
243  (ostatni'  plcx}ha),  244  (zahrada),  252  (ostatni'  plocha),  253/1  (zahrada),  253/2  (ostatní  plocha),  254
(zastavěná plocha a nádvoří), 255  (záhrada), 256 (zastavě.ná plocha a nádvoři'), 257 (zahrada), 258 (ostatní
plocha),  259  (zahrada),  260  (ostatní  plocha),  263  (zahrada),  265  (ostatní  plocha),  266H  (ostatni'  plocha),
266/2 (trvalý travní porost), 267/1  (zahrada), 268 (zastavěná plocha a nádvoř]'), 270/ (ostatní plocha), 270/4
(ostatníplocha),270/28(ostatníplocha),270m(ostatníplocha),270m(ostatníplocha),27M(omápůda),
279(trvalýtravníporost),280(omápůda),3"(ostatníp]ocha),310(ostatníplocha),312(ostatnfplocha),
330fl  (ostatní plocha),  330/2  (zahrada),  358  (zahrada),  359 (ostatní plocha), 360/1  {zahrada),  361  (ostatní
plocha),  362  (zahrada),  363  (ostatní  plocha),  364  (zahrada),  365  {ostatní  plocha),  366  (zahrada)3  367fl
(ostatní plocha),  367#  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  369  (ostatní  p]ocha),  370  (zahrada),  371/1  (ostatní
plocha), 371/2 (ostatm' plocha), 373 (ostatní plocha), 374 (zahrada), 375 (ostatní plocha), 376 (zahrada), 377
(zahrada), 378 (zahrada), 379 (ostatní plocha), 380 (ostatni' plocha), 381  (zahrada), 382 (ostatní plocha), 383
(zahrada),  388  (ostatní  plocha),  389  (ostatní  plocha),  390  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  392/1  (ostatní
~'^^i-^\     ®n4,^   /___1___y__±       1       1                   ,  *        ,,,L      _L__     _plocha), 392/2
395 (zastavěná

__   r-_ _ ----,,   _-`.   \`+`,"++\lJl   \Jl\J\,,ll+J,  JJrj,
(ostatníplocha),400/1(ostatníplocha),40Ó/2(zasrivěná'ri]ochaa`nádvoři),401(ostatni'plocha),402(ostatní
plocha), 407/4 (zahrada), 408 (zahrada), 409/1  (ostatní plocha), 409/2 (zastavěná plocha a nádvoři7, 409/3
(zastavěná plocha a nádvoři7, 416 (zahrada), 417/1  (zdrada), 418/1  (ostatní plocha), 419/1 (zahrada), 420#
(ostatní plocha),  42"  (zastavěná plocha a nádvoří), 421/2  (ostatní plocha), 441/1  (ostatni' plocha), 44"
(ostatni'  plocha),   1895/1   (ostatní  plocha),   ]895/2  (ostatní  plocha),   1896  (ostatni'  plocha),   1897  (ostatní
plocha),1898 (ostatní p]ocha),  ] 899 (ostatiri p]ocha),1900/1  (ostatn]' plocha)g  L900/2 (ostatní ploclia),  ] 901
(ostatní plocha),1904/5 (ostatní p.Locha),1908 (ostatni' pJocha),19m (ostami' plocha),1911  {ostatni' p]ocha),
1912  (ostatní plocha),  1913n  (ostatn]' plocha),  1913/2  (zahrada),  2068/ (ostatní plocha),  2068/2  (Žahrada)
v katastrálnh územi' Hrušov.
Popis stavby: Jedná.se o novostavbu haly Lpl v sevemí části areálu Rozvojové zóny OstravaiHrušov, která
máobdéhíkovýpůdorysorozměrech369x169majenavrženavetřechvýškovýchhladinách,kdyzákladni'
výška ha]y po atiku je  ls m, výška části haly se svět]ikovými  pásy je 21  m  a 2wýšeriá část je výšky 26 m.
Konstrukce  požámího  žebříku  pak  u  zvýšeiié  části  haly  bude  do  výšky  max.   29  m.   Součásti'  stavby
je související technícká ínfrastruktura zahmující přilchlé areálové komunikace a si'tě technického vybavem'.
Využití haly Lpl bude skladováni' a logistika.
Žadatel: C"]TERA lnvestment VIII. s.r.o.,
Vydáno: 8. února 2021

(zastavěná plocha a nádvoři), 393  (ostatní ploáha), 394/l. (zahrada), 394/2  (ostatn{ plocha),
__ _,,     _ -_'   -      \+,L+,t* ,,-, JL

plocha a nádvoři), 397/1  (ostatní plocha), 397/3  (ostatní plocha), 398 (ostatm' plocha), 399
^r\r\Il    ,_,_+_JL__ť   __1  __     \      \      J\-_,-,
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ě. j. SMO/371074/20/ÚpasŘ/

rozhodnutíoumístěnístavby
•     „P3 0strava central"
Napozemcíchparc.č.45m(osta"plocha),47/](ostatm'plocha),47/6(ostatnípJocha),135/22(vQdni'
plocha),1#H(osta"plocha),139«(ostatníplocha),m"(ostatni'pJocha),107VH(ostaLn]'pJocha),
]071ffl  (ostatní  plocha),   1071ffi  (ostatní  plocha),   1071/70  (ostatní  pJocha),   1071/73  (ostatni'  plocha),
107"  (ostatní plocha),  1071/125  (ostatni' plocha},  1071/191  (ostatní plocha),  n"  (ostatní  Dlocha`
1107/5  (Ostatnl' PIOcha),1107/6  ťostatni'  nlhr.h]`   i i^7Jo  +--i -....-

_-__--    r-`,+,\\l+Js___   `_ ...,H,  riuwiii/,  iu/i/lyl  {ostatní  plocha),  ]107/1  čostatní  plocha),'ocha),T`|107/6(ostatníplocha),1107m(ostatm'plocha),1125fl(ostatnJ'plocha),1125/4

1125ď  (ostatni'  plocha),1125/%  (ostatm'  plocha),1125/29  (ostatni'  plocha),1125m
1]25/31   (Ostathí  PIOcha),1|25/32  ÍoLqtatni'  i`lnr`ho\    i iifJ-r   J
11--,-_

„   ___.,~,   \VolaLlll   piocnaj]1125&  (ostatní  Élocha),   1125/36  (ostatni'  plocha),
1125"  (ostatnl'  plocha),   1125/40  (ostatni'  pJocha),
1125"  (ostam'  plocha),   1 ]25/44  (ostatní  plocha),
1125W  (ostatní  plocha),1125/48  (ostatn]'  plocha),
1125ffl   (ostatní  plocha),1125/52  (ostatni'  p]ocha),
1125ffi  (ostatní  p]ocha),   ] 125/56  (ostatní  plocha),
1125m  (ostatní  plocha),1 ]25/61   (ostatm'  pJoclia),
1125ffl  (ostatní  plocha),1 ]25/65  (ostatní  plocha),
] 125ffl  (ostatní  pJocha),   ] ]25/69  (ostatní  pJocha),
1125#  (ostatni'  pJocha),1125/73  (ostatní  p]ocha),
1125/77  (Ostatni'  P]ocha),1125/78  Íostatni'  nlnnho\
1  1 --  ,J- _       J 1125/78  (ostatní  blochaj;   iižš;;;

1  1 --,J^-     J
___~,  ,V   \VOLall]l   [jiocnaj]

1125"  (ostatní  blocha),1125/82  (ostatní  plocha),
1125/85  (ostatni'  plocha),1125/86  (ostatTri  p]ocha),
1]2S/On   /^o+®+n.'   _i..~L_`      [.,._,~_     .i i25/90  (ostam]'  b]ucha5:
\--,---_

1125/38  (ostatní  blochaj:
1125/42  (ostatní  plocha),
1125/46  (ostatni'  plocha),
1125/50  (ostatní  plocha),
1 ]25/54  (ostatní  p]ocha),
1125/59  (ostatní  pJocha),
1125/63  (ostatni'  plocha),
1125/67  (ostatm'  plocha),
1125/71   (ostami'  pJocha),
1,125/76  (ostatní  plocha),
1125/80  (ostatni'  plocha),
1125/84  (ostatni'  plocha),
1 ]25/89  (ostatní  pJocha),
4J~-,---_\r _ -_--`-   rJ",+,+,r;+J,

(ostatní plocha),1125/100 (ostatni' pJocha),
(ostatní plocha),  1125/132 (ostatní plocha),
(ostatn]' plocha),  1125/157  (ostatni' p]ocha),
Ít+®+®+.,.+\r   _l__L_\      +  \-+  ,--

(ostatní  plocha):
(ostatní  p]ocha),
(ostatní  plocha),` (ostatní  plocha),

(ostatní  plocha),
(ostatní  plocha),
(ostatn]'  plocha),
(ostat"' plocha),
(ostatní  plocha},
(ostatní  plocha),
(ostatni'  plocha),
(ostatni'  p]ocha),
(ostatní  p]ocha),
(ostatní  plocha),
(ostatní  plocha),

1125/37
1125/4 ]
1125/45
1 '_ 25/49
1125/53
1125/57

1125/62
1 125/66
1 ] 25/70
] 125/74

1125/83
1 ] 25/88

| |25/9|   (ostatn.'  É|ochaj;   |ižš;šá
+ -J~  ,~  --     J

„    ___ .,,.    `uoLat.Hi   piucna/,    lJ25/941125/106  (ostatní p-Jocha),  ] 125/130 (ostatní plocJia),  ] 125ml
1125/154(ostatni'pJocha),1125/155(ostatnípJocha),]]25/156
1125/]58  (ostatni'  plocha),1125/160  (ostatní  pJocha),1131/1

3]/4  ÍostatTii'  nlnrha`    i i]i /f  r_   ,,,.     _

__ --,,. '  -.'',,,  + +\J`__,_ ,...  r]v""  ii]í7íi.Ó  `os[a"  Plocha),1125/160  (ostatn.í plocha),1131/1
(ostatníplocha),I131/3(ostatníplocha),1131/4(ostatníplocha),1131/5(ostatníplocha),]"(ostatm'
plocha),113W(ostatm'plocha),1Blm(ostatníplocha),1131®(ostatníplocha),113m(ostatni'p]ocha),
1HM1(ostatníplocha),1Blm(ostatníplocha),1131/13(ostatni'plocha),1335#(ostatm'ploch*13354
(ostatníp]ocha),1335/6(ostatriplocha),]335/58(ostatnJ'pJocha),1339A(ostatn]'plocha),1342/6(ostam
plocha),14"6(ostati]i'plocha),všcvkatastrálnfimúzemíVi'tkovice.
Popísstavby:Předmětemtohotoúzemníhorozhodnutíjeumi'stěm'staveb,kterébudoutvořkprůmysloý
areál  v  území  po  dokončené  rekultivaci  celého  územi' tzv.  ,Aglomerace".  Lokalita je  ohranjčena  řekm
Ostravíce,  komunikaci'  "   (ul.  Rudná),  komuníkac.'  L/56  (ul.  Mi'stecká),  a  kolejíštěm  v  provozování
Vi'tkovíckádopravaa.s.(kolejeRu5SRu56,Ru66,21a53).VareálujenavrženoceJkemWhal,které
bri"sloužjtproskladováni'aJogistíku,dvaobjekwTm,kterébudousloužítprooddechasanitámi'zázem.'
řídjčů.Součásti'zámě"jeobjektSHZazásobnínádrž,komunikace,parkovíště,areálovési'tětechnic#
Ínfrastmktu"-dešt'Órikanalizacevčetněretence,OLK,přípojekdešťovékanalizace,splaškovékanalízace
včetněv#kHretenceapři'pojeksplaškovékanalízace,vodovodpítnévodyvčetněpři'pojek,vodojem,
vodovodprovozn]'vody,dálerozvodapřípoj.kyCZTarozvodtechnologíckéhoplynu(vč,sign./ovládacích
kabelovýchro2wod"Součásti'záměmjedálevcř.ejnéosvětleníaareálovéosvětlení.Dálejsounavrženy
opěmézdiaoplocenívybranýchprovozů.Stavbasivyžádápřeložbstávajíci'chstavebsílovýchareálových
rozvodů(kabelů),při'pojekm"Nbvodovodupitnéaprovozni'vody.jedTotnékanaljzace,sjlnoproudých
sítíaúprawstávajíci'chpřejezdůpřeskoleječ.53,51a80.Vrámcízáměmjenavrženovybudováníokružní
křížovatkyzestávaji'ci'rampyHornbachxRudná,nanížbudenapojenapáteřni'komuníkaccareálu.
Žadatel: P3 0strava s.r.o.,
Vydáno: 29. března 2021
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