
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, 

!stav Media, s.r.o. 

Žádost o poskytnutí informací 
die zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím 

v aktuálním znění 

Žadatel: (stav Media, s.r.o.
zastoupen osobou:

V Praze dne 03.01.2022 

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

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost (stav 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 BYGGFAKTA 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, o 
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: 
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vydaných Vaším správním orgánem za období od; 01.10.2021 do 31.12.2021 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 $ 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. 

.~,:R ~. ...~......~:.~~u..~.~..........:..~..,~...~......v.~:. 



estav 

.lstav ..Media. .7r1 .Yi - 

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnuti, pokud joto zVaší strany nutné $ Informacemi v anonyrnizované podobě, 

prosím využijte datové schranky lstav Media, s.r.o.:

Pro zasláni přehledu (nové Informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě, 

prosím vyuiijte stejné datové schránky istav Media, s.r.o.; 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

S přáním úspěšného dne 



Magistrát města Ostravy 
odbor územniho planování a stavebniho řádu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: SMO/009640/22/ÚPaSŘ
Sp. zn.: S-SMO/001644/22/t7PaS:RJ2 

Vyřizuje: 
Telefon: 
EE-mail:

Datum: 6. Jedna 2022 
Vypraveno: 6, ledna 2022 

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

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel k vyřízení žádost společnosti 
lstav Media, s.r.o. (dále též „žadatel"), nawanou „Zadost o poskythulí informaci z rozhodni" vvdavu,i.ych 
VaŠi111 S'pl"Lžvnlm oy'gc!/?G'lil h l'Ún?cl ÚZe1liniho a S/avcbniho 1"izG'ni d/e .?Úkona č. %83/7006 'fl., fl tlzcllN7iln 

planovani a ‚ uvebni»n ťadu (stauelJni zcíkon) j' a podanou k Magisti-átu mčsta Ostravy (dále té/ „rnagistt•at") 
elektronicky dne 3.1.2022. 

Žadatel s odkazem na zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znční pozdějších 
předpisu (dále jen „In 1Z ' ) se domáhá laoskytnuti informací z i•vzhodnuti (I-c.s~p. dokun7entit nahrazujících 
rozhodnuti) dle stavcbního.rákona, a to (citace) 

- uzenin' r'ozhodrluti o urni.stěni ‚s tavby nebo zarizenř, 
- uzemni hozhoďm,t.l o zméně využití úZer% 

uzemni YozhOdnuli o zt1lě1?G vlivu uživClni .rtavby 17a Ll«C'IIZI, 

- z'zemnf souhlas nahiwazujřci úzefrini rozhodnut', 
‚smlouva ~ verejjaopr~~v~~ ‚smlouva o ujn.tstc.~r. i~ ,Stcrvby, o ?lnelle vyz~zilt uzeni' a o slznze~tc ~-1ř>>u uwivcr.~rf <ivhi' 

na uzeml 
_ rozhodnutí o.spolGčném ízemnír» a staveb,7íni řizení 'společné povolej7r.`), 
~ uzemni souhlas, společný úzenrni s•ouhlas, 
- jakýkoli jiný doku,»en1 »ahi"azujřci uzenin' ‚"ozhndnutí, 

stavebni povofGtll, 

- stavcb»r ohla►še»í, 
- jak.ýkoliv dokznient nahrazt jici s'crvehltí pc»>ol.ei?í či .s1.crvcb»í ohlúš'er11, (konec citace) 

vydaných magistrátem v období od 1.10.2021 do 31 12.2021 a týkající se pouze pozemcích staveb (budov) 

L výše uvedených rozhodnuti (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá o tyto informace: 
- identifikaci řadatele -- paufc`.jmcno právnické osoby nebo alespon IČO) 

identifikaci stavby (mfoi•macc o druhu a včelu, co stavba obsahuje nebo krátký popis) 
lokalitu stavby (informaci o katastralním území nebo parcelním čísle nebo ulici) 
datum vydání rozhodnuti či jiného dokumentu nebo datum uzavření veiejnopt•ávní smlouvy 

Magistrát k podané žádosti v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) Inf",G poskytuje následující informaci 
a sděluje, že v období od 1.10.2.021 do 31 122021 vydal následujicí rozhodntrtí, ty'kaj cí Sc poiemnícli 
staveb: 
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Č. ,j. SMC3/371074/20/ÚPaSŘ

rozhodnutí o umístění stavby 
• „Přívo•r.Ot'fiee" 

Na orci~lcícll pate č. 654/1 ~- - osta ní plocha, 688/2 -- trvalý travní porost, 694/2 -- trvalý travní porost, 694/31' 
-- UStcitni ploCha, 694/5-- trvalý tt•avní pot•ost, 696 ,-- vodní plocha, 729 -- ostatní plocha, 745 -- ostatní plocha, 
908/35 --- ostatní plocha, 908/36 -- ostatní plocha, 1087/] — ostatni plocha, vše v katastt~álním území PřívoZ. 

Popis stavby: Jedná se o komplex tří administrativních budov, areálové komunikace, parkovaci stání, 
chodn ky a ipc;vněnč plochy, at-eálové rozvody splašková a dešťová kanaliiace, rozvody VN včetnč 
př•edávací stanice, slaboproudé rozvody, venkovní osvětleni, př•eloika vedení VN, dále vodovodní přípojky, 
poř.ál'ní voClovUd, pod7.Gt`llní nádrž stabllt1.í110 hasicího /".aÍ1'./.CIlÍ 'l podlelYlni kontejnery na odpad. Součástí 
ať•cálove Spla kové kanalllace je- Č;Lt•pcicí stanice, součástí areálovč dcšt'ové kanalizace jsou Odlučovače 

lehkých kapalin a vsakovací zařízení. 
%adatel: Asental Land, s.r.o.,  
Vydáno: 29. listopadu 2021 

společcié povoleu~í 
: , , , , , ~ „Novostavba buly A~~l comp  s .r .u «. 

Na pozcnacích parc. č. 1453/3, 1454/1, 1454/22, 1906/61, 1906/62, 1906/63, 1906/64, 1906/67, 1906/214, 
1941/l (vše ostatni plocha), 1454/2, 1454/32 (trvalý travní porost) vše v katastrálním území Peti•kovice 
U Ostravy. ' 
Popis stavby: Jedná se o stavbu nové haly společnosti AELcompany s.ir.o., která se zabývá výrobo« 
a koncčnou montáží elektc'oinstalace fiala je navržena jako nepodsklepená, částečně dvoupodlažní, 
sa mostatnč stojící stavba t-lala bude l unkčnč rozdčlena na adm inist►•ativní dvoupodlažní část a jednopodlainí 
výrobní a skladový prostor. 

~
Zad atd AD company .x •.o., 
Vydáno: 4. listopadu 2021 

rozhodnutí o umístění stavby 
. „Budovy Géčko" 
Na pozemcích parc. č. 884/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 884/24, 884/50, 884/68, 884/92, 884/1 10, 
884/120, 884/122, 884/123, 884/ 1 31, 1i84/136 (ostatní plocha) vše v katastrálním územím Stará Plesná. 
Popis stavby: Jedná se o novostavby dvou objektů občanské vybavenosti. Objekt „A" je třípodlažní, 
o půdorysných rozměrech 32,0 x 19,6 m, o výšce stavby nad parkovištěm po atiku střechy 14,0 m: Všechna 
podlaží objektu A budou užívány jako obchodní plochy se sociálním zázemím. Objekt ,,B" je Čtyřpodlažní 

~ , M , . ~ . „ o půdorysných rozměrech 53,15 x 15,9 m a výšce stavby nad parkovištěm po attku střechy 16,3 m. Uče1. 
užívání objektu 13 je v I. NP pro služby spojené s automobily, 2. NP bude sloužit pro ordinace lékařů a jejich 
zázemí, ve 3. a 4. Ní' pak budou I:ancelái'ské. prostory. Pro parkování zákazníků je navržen objekt 
parkovacího tabletu, který je otevřený jednopodlažní o půdorysných rozměrech 71,9 x 18,25 m. 
l)álcr je navrženo propojení opěrné zdi s objektem „A", délky 0,85 tn. Součástí stavby jsou také přeložky 
a přípojky zařízení technické infrastruktury a komunikace s parkovištěm A budou užívány jako obchodní 
plochy se sociálním zázemím. 
Žadatel: Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o.,  
Vydáno: 1 1 . listopadu 2021 

společné povolení 
• „Parkovati dum u Krajskčho úřadu" 
Na pozemcích parc. Č . 2634/8 (ostatní plocha), 2634/3 (ostatní plocha), 2634/42 (ostatní plocha), 2634/47 
(ostatní plocha), 2635/1 0 (ostatní plocha), 2635/12 (zastavěná plocha a nádvoř i}, 2639/17 (ostatní plocha), 
3594/9 (ostatní plocha), vše v katastrálním úzelní Mou avská Ostrava. 
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. j, aMC}/371074/20lÚPaSŘ/

Popis stavby: Jedná se o soubor staveb, kde .stavbou hlavní je stavba veřejného parkovacího domu 
_  • v r i  r o půdorysných rozměrech 107,5 x 47,8 :m a celkove vyšce objektu 28 m smoznosti 590 parkovacich stani,. 

stavbami vedlejšími jsou přípojky sítí technické infi~asti•uktury (vodovodní přípojka, podrL»nč rozvody vody, 
kanalizační přípojky, připojka VN a trafostanicc, veřejné osvětleni včetné íipt•avy stávajicího, př cloika 
stávajících rozvaděčů a úprava sítí), Qi.,K včetně propojovacího potrubi, dopravní napojení PD, včetně 
íipravy stávající komunikace ul. Na ,fizdárnč, obslu7na požat•ní plocha, dopiněni stezky hro chodce 
a cyklisty. ~ 
ladatel: Statutární město Ostrava, 

Vydáno: 13. prosince 2021 

. „Vratimov, Na 1'odlesí - skupina 12 RD - II. etapa" 

Na pozemcích parc. Č . 952/7, 952/8, 952/9, 952/10, 952/11, 952/i2, 952/13, 952/14, 952/15 952/16 952/17 
952/18, 952/19, 952/20, 952/21, 952/22,952/23 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Vratimov. 

Popis stavby: Jedná se o stavbu 12 rodinných domů (RI)) i•ozdčlených do 4 skupin po třech RD, které budou 
k sobě navzájem pi ilehat a budou tvoi-it řadu. Každý dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku, budc 
nepodsklepený se dvěma nadaemnínai pod la7ími, vcstavčnou gai-á7í, lastřešený pultovou sticchou. 
~ 
Zadatel: PROFINVFSTIK s.a-.o., 

Vydáno: 21. prosince 2021 

rozhodnuti o umístění stavby 

. „Centrum transferu technologií JZ:,EK'I'.KO MAR a.; 

Na pozemcích parc. Č . 4684/1, 4684/3, 4684/4 (zahrada), 4833/3 4685/24, 4685/87, 4685/127 (ostatní 

plocha), 4685/59, 4685/61, 4685/63, 4685/89, 4685/125, 4685/126 4685/131 (om a půda), vše v katastra:ln ím 
území PustlCovec. 

Popis stavby: Jedná se o stavbu adininístt•ativní budovy, klusá bude využita vi celém rotsahu •jako l.ancela.ř ska 

budova a technické místnosti budou sloužiti výLkumu. Administrativní budova obsahuje 60 kancclaiských 

pracovišt a 10 technických místností sloužících výzkumu, celkově pro 190 osob. Součástí stavby je také 

vybudování zpevněných ploch pro příjezd a odstaveni osobnícli automobilů o celkovém počtu 52 osobních 

automobilů (29 na vnčjších pat•kovi3tích, 3 bezbar-iérova parkovací místa pro voiidla přepiavujicm osoby 

tčžce pohybově postižené, 23 v podfemní gar.áži) a související sítě technické infi•astruktul•y, tj vodovodni 

pi•ipojka, přípojky splaškové a dešt'ové kanalizace včetnc odlučovače lehkých kapalin ai-ctenční nadt•ic, 

venkovního rozvodu nízkého napeti a vitu pro tepelna čerpadla, ktct•a budou iajišt'ovat chlazcní, vytapční 

i ohřev teplé vody. 
~ 
Zadatel: Elektro 1V1f1►R a.s.,  

Vydano: 26. října 2021 

~ 

společné povolení 

• „Myčka osobních automobilů osti•ava-Kunčice" 

Na pozemcích part. Č . 94 (zahrada), 96 ( astavěná plocha a nadvoi i), 97 (zahrada), 98/1 (ostatní plocha), 

99 (zahrada), 105/1 (ostatní plocha), 105/3 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí. 

Popis stavby: Jedná se o záměr, který řeší II. etapu novostavby samoobslužné myčky, navazujících 

zpevněných ploch, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Samoobslužná myčka je navržena 

o rozměrech objektu 23,34 x 6,5 n s maximální výškou 4,4 i, se 4 boxy pm-o osobní automobily, dopiněnými 

kontejnerem s technickým zázem srn. 

Žadatel: Optima I3usmess I3r-okers s  o., 

Vydáno: 7. října 2021 
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Č. j. SMO/371074/20/ÚPaSFk/  

společné povalení 

. „Montov'tná skladovaci hala N1:ON'TCQM" 

Na pozeanc.ich parc. č. 1319/65, 1319/66 (ostatní plocha) v k'itastralnim územi Kunčice nad Ostravici. 

Popis stavby: Jedni SC o stavbu novc montované haly MONTCC)M (prcl"abrikovatlý výrobek), 

jednopodlainí, ncpodsklcpena, obloukoveho prolřlu, o půdorysczých rozm»rec;h 20,0 in 1 9,5 ni a výšce 

4,5 nn. hala bude ramovč konstrukcc, kteí•a bude tvoi•ena ramy po osové v7dalenosti l ln. 
~ 
Žadatel: E131-I - l-fAUS s.r.o., 
Vydáno: 11 listopadu 2021= 

společxjé povolení 

a „Bytové (lomy IJ hájenky" 

Na po•r.cinc icli pctw-c. č. 2047, 2048, 2052/1, 2052/2, 2053/1, 2055, 2057, 2058, 2076/1, 2076/2, 2077/3, 2083 
--- vs. Ostatni plc}c11a a 2078/2, 2U79/l, 2079/2, 2080/1, 2080/2 -- vše zahc-ada, všc v katastralnim úiemi 

Slcrska Ostrava. 

Popis stavby: .iedn i se o novostavbu dvou scimostatně stojícicli bytových dol~~ů. l3ytový dumSO01 (objekt 
. ~, ~ , ,  a 

AB) ~~ t~ rpodlazni s ustoupenym 4.I~1P, sytovy dum S002 (objekt C) Je dvoupodlazni s ustoupenym 3.NP. 
Současti 7arnči-u je vybudUvani nutných ' rozvodu inženýrských sits s napojenim na sitě technické 

inti•asiruktliry v okolí a zbudovani pěspojek pro 2 daiši do budoucna plánované bytové domy. Jedna 
se o pi ipojky NN, přípojky S"1'L plynu, pi ipojky vody, včetně vodovodního řadu, připojky jednotné 
kanalizace včetnč kanalilačniho sadu, př ipojky sdělovacich kabelů, zai•izeni OLK ai•etence dešťových vod. 
Současts stavby je i vybudovaní opči•ných zídek, oploG4n1, zpcvnčných pojí7dných ploch a pat kovacich stani, 

~ ~
vicet»e potrcbnych sjezdu, pochorich ploch. Stanoviste pro kontejnci-y na domovni odpad. Stavba bude 
sloužit pro bydleni v bytových domech. Počet bytových jednotek v objektu SO01 -- 39 bytů. Počet bytových 
jednotek v objektu S002 — 14 bytů. ~ ~
Zsdate : nsenta Lan , s.r.o., 

Vydano: 27. pc-osince 202 I 

S pozdravem 
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