
U~a,S~Z 40 

YV W:.9R~Y.b`We ~1'.<ww.•.),..®.~.i.q.u.yw.s: ,~:.~~~~~. ._ ~,~,~,,.~.~•: 

f.)ai:.~~ ott sc;hr ánl«oLI ' 

,~~ 
~I ~~ a~~~~~ ~

~ 
v~ 

~̂ c,)n -d V 

0.~R.WLO14̀1a, . 4A:'sa lL2tJeD1YY;~čbl.:fts.m<v::".antp'nY~ 

š a t ť.b t  ř fl í m ~ ° ~• ~ ;K ~ o s 'L $" a v č: 

Pit]nC)'Jcii'); 
\ttYsstW: ' ~' W~H. . ,'~o , y ptR~+lmova~r~ f.IM1 

cl stavebního f2š;;i4,i 
..:.m.anw:~a~LTAQGAa3A!aror.uw•",a~~dOR«A~aaw?Gx.wr;,roc/:Rs•, ~:y~rc?s»~.:v~:~;: Ň..ce, s:r::G;'o`~+id);>:á'wSa~ab . ~ wwzaw..----- 

hO~iL© ľ iJGPt,~ft. 

f ~'~ěst~ík úřad Ostrava 

Prokešovo oámčsií 1 803/8 
702 oo O SsTRA V Á 

: PhACC3V. 

~  
é,;~ 
~ ~

E 
yg 0% ' 2022 

~ 

. 

~,~~...........____ 
~ 

. 
t3K~. ts;a94 ~?ř~ii L~ii' ~,~,~ b+7<:FT 

7 
~j ~ 

>. 
~. ' LISTU

t
{ w 

Žádost  o  poskytnutí informace dle zákona č< I06/~999 Sb. 
-- dot  ř h pTcbm ur id ke st  hnímu &Cní na

7

stQt\~~)~~ ~°~~~~~~~~~c~~~~ d(~~n~.~ 
L~ r ~ 9 ~.3ě~~i, 71 $. w.~ sítí w"á.~w i~l~.i~4•.L t M,~.xi .~.~~i. čč pare.   ~I !"La 8.i~a S Fi r itiř.'~~~ r

-- ^tF  ~~~••• 

DobrÝ den, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí níže s1r~.~ciHkovaných informací: 

1) .`da. a kdy požádali manželé 
Ostrava _ Svinov (popřípadě třetí osoba. v jejich zastoupení) místně a věcně příslušný , 
stavební úřad MČU Ostrava ovycáá11ť společného povolení (cv. územního rozhodnutí 11a 

umístění stavby) na stavbu rodinného domu a stavby související na pozemku Č. pare. 
r ♦ 

v k, ir. t'vinov, obci ostrava, 

pod jakým  číslem .jednacím a,jakou spisovou značkou je tato věc stavebním úřadem 
vedena. 

Prosím o zaslání výše r.r'vedených informací do mé datové schránky  

Předem děkuji za brzké zaslání požadovaných informací a jsem s pozdravem. 
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Magistrát města ostravy 
Odbor uzem~ího plánovarn a savebrll"o í3d'_~. 

Vaše značka: 
Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

Sdělení 

SMO/193491 /22/ÚPaSŘ
S-SMO/188778/22í1PaSŘ/2 

05.04.2022 
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Advokátní kancelář

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, sděluje k žádosti 

 advokátky, o informace dle zákona Č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, podané dne 04.04.2022, následující: 

Žádost o informace, podaná k Magistrátu města Ostravy dne 04.04.2022, kterou se 

, advokátka, domáhala poskytnutí informace „1) zda a kdy požádali manželé 

 (popřípadě třetí osoba v jejich zastoupení) místně 

a věcně příslušný stavební úřad Měti Ostrava o vydání společného povolení (ev. územního rozhodnutí 

na umístění stavby) na stavbu rodinného domu a stavby související na pozemku part. č.  v k.ú. Svinov, 

obci Ostrava, 2) pod jakým číslem jednacím a jakou spisovou značkou je tato věc stavebním úřadem vedena" 

se za použití ust. 14 odst. 5 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „InfZ") odkládá. 

Odůvodněni skutečnosti odložení žádosti; 
Dne 04.04.2022 byla Magistrátu města Ostravy do datové schránky (IDDS 5zubv7w) doručena žádost 

advokátky (dále též „žadatelka") o poskytnutí informace dle InfZ. Magistrát města 

Ostravy pro úpinost uvádí, že ačkoli je v záhlaví žádosti jako adresát uveden „Městský úřad Ostrava, 

Prokešovo náměstí 180318", lze dovodit, že předmětná žádost je určena Magistrátu města Ostravy, 

a to s ohledem na skutečnost, že Městský úřad Ostrava neexistuje a v budově na adrese Prokešovo náměstí 

1803/8 v Ostravě sídlí právě Magistrát města Ostravy. 

Podanou žádostí se žadatelka domáhá poskytnutí následujících informací citace : 
1) zda a kdy požádali manželé  

(popřípadě třetí osoba v jejich zastoupení) místně a věcně příslušný stavební úřad MěU Ostrava o vydání 

společného povolení (ev. územního rozhodnutí na umístěni stavby) na stavbu rodinného domu a stavby 

související na pozemku part. Č.  v k. ú. ,Svinov, obcí Ostrava, 

2) pod jakým číslem jednacím a jakou spisovou značkou je tato věc stavebním úřadem vedena 

(konec citace) 

Tyto informace žadatelka požadovala doručit do datové schránky  
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V daném případě se žadatelká domáhá poskytnutí informací, které Magistrát města Ostravy nemá k dispozici, 
neboť se nevztahují k jeho rozhodovací činnosti. Jde tedy o .,,neexistující informace" a požadavek na poskytnutí 
takových informací proto nemůže být uspokojen. Magistrát města Ostravy v této souvislosti upřesňuje, 
že území Statutárního města ostravy je členěno na městské obvody, přičemž dle Obecně závazně vyhlášky 
Č . 14/2013 Statut města ostravy ve znění pozdějších změn a doplňků (dále tež „Statut města Ostravy"), Článku 
5, odstavce (2) písm a) vykonávají orgány města přenesenou púsobnost, která je zakonem svěřena pověřeným 
obecním úřadům a obecním úřadům obci s rozšířenou působnosti, není..h statutem některá z těchto přenesených 

ůsobnosti zcela či zčásti svěřena orgánům statutem určen ch městsk'ch obvodů, Clánkem 22 písm; c) Statutu 
města Ostravy je pak rněstským obvodům uvedeným v příloze č. 1 (tedy i městskému obvodu Svinov) svěřena 
přenesená působnost a pravomoc příslušející obecným stavebním úřadům, a to s omezeními vyjmenovanými 
v bodě 1., podbodech 1.1 a 1.2 článku 22 písm. c). 

Příslušným stavebním úřadem, do jehož rozhodovací pravomoci (působnosti) náleží vydání územního 
rozhodnuti, popř společného povolení, pro stavbu rodinného domu a stavby související na pozemku parc. 
Č .  v katastrálrm území Svinov je tedy Uřad městského obvodu Svinov, nikoli Magistrát města ostravy. 

Z uvedeného důvodu Magistrátu města Ostravy nespadá výše  požadovaná informace do jeho působno ti, 
a proto nezbylo, než předmětnou žádost  advokátky, za použití ust. § 14 odst. 5 písm . 
c) ZnfZ odložit a tuto skutečnost sdělit žadatelce do 7 dnů ode dne doručeni. 
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