
istav 

(stav Media, s.r.o. 

Žádost o poskytnuti informací 
dle zákona č.106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím 

v aktuá  zněiií 
St.~ú~~ ňi mesto Ostrava 
magistrát - odbor územního piánová+g 
a stavebního řÁ u 

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

V Praze dne 05.04.2022 

Věc: Žádost o poskytnuti informací z rozhodnutí (kopii vydaných rozhodnutí nebo přehiede 
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/ 2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

ZPRACQV. DO$f.0 

05 0'r 2022 

Č. DOP4R. 

UKL, ZNAK 
. 

PAťLQHY 
, 
Pt7čf7 
LISTU 

fH/47~~~~~~1~~ 

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 poskytováni 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 informaci z rozhodnutí (resp z dokumentu nahrazujících rozhodnuti) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým prehledem, die zákona č.183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákony 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 
- rozhodnuti o společném územním a stavebním řízení (společné povoleni) 

- 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 01.01.2022 do 31.03.2022 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. (stav 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 vydáni 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 
nová 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. 



istav 

istav 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 istav Media, s.r.o.:  nebo email: 

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

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

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

S přáním úspěšného dne 

(stav Media s.r.o. 

•* BYGG FAKTA 
•4 GROkl.p 



Magistrát města Ostravy 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Vaše značka: 

Ze dne: 

. j.. 

p. zn.. 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Emaťl: 

Datum: 

SMO/ 198545/22/ÚPaSŘ/
S-SMO/l 9357 1/22/ÚPaSŘ/2 

08. dubna 2022 

Istav Media, s.r.o. 

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

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „povinný subjekt") obdržel 
dne 05.04.2022 prostřednictvím veřejné datové sítě do datově schránky žádost o poskytnuti informace 
ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon Č. 106/1999 Sb."), kterou se žadatel Istav Media, s.r.o.,

 (dále jen „žadatel«), domáhá poskytnuti informací z následujícího okruhu rozhodnutí, 
resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí, dle stavebního zákona: 

- územní rozhodnuti o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující uzemní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užíváni 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 nahazující stavební povolení či stavební ohlášení 

vydaných povinným subjektem v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 a týkajících se pozemních staveb 
(budov), kde žadatelem je právnická osoba. Konkrétně jsou žadatelem požadovány tyto informace: 

- identi ikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické 
osoby) 

- identř tkací stavby (tedy např, informace o druhu a úderu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis 
stavby) 

- lokalizaci stavby (tedy např, informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnuti 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Povinný subjekt po posouzeni žádosti poskytuje žadateli v souladu s ust. 14 odst. S písm. d) 

zákona Č.106/1999 Sb. následující informace: 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako obecný stavební úřad, 
v předmětném období pro pozemní stavby právnických osob vydal: 

rozhodnutí o umístění stavby 
„Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava" 

na pozemcích pare. Č.  v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

Jedná se o novostavbu tělocvičny s objektem příslušenství nezbytným pro provoz tělocvičny. Tělocvična bude 

napojena na roh stávající budovy gymnázia ve 2.NP spojovacím krčkem. Součástí stavby je napojení 

na inženýrské sítě a nezbytné přeložky sítí vyvolané vlastni pozemní stavbou. 
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Čj.: SMO/198545/22/ÚPaSI'I  

Žadatel: Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Vydáno: 22.02.2022 

rozhodnutí a umístění stavby 

„Rezidence LXM - 2. etapa" 

na pozemcích parc. Č.  v k.ú. Poruba a pare. Č. 

v k.ú. Poruba-sever 

Jedná seje polyfunkční budovu se dvěma podzemními podlažími pro parkováni, třípodlažním platem (v 1. NP 

autosalon a servis, ve 2. a 3. NP parkování pro autosalonu a servis, komerční prostory a byty), ze kterého 

budou vystupovat dvě bytové věže o dvanácti a čtrnácti podlažích s celkem 118 byty. Věže budou vzájemně 

propojeny ve třech podlažích spojovacím krčkem. Dále je navržena stavba dvoupodlažního parkovacího dorvu 

s 62 parkovacími stáními. Součástí stavby jsou také přeložky a přípojky sítí technické infrastruktury, areálová 

dešťová kanalizace včetně retence, areálová splašková kanalizace, areálové rozvody NN, veřejné osvětlení, 

komunikace, opěrné stěny, zpevnění plochy a chodníky. 

Žadatel: LXM Group a. s.,
Vydáno; 02.032022 

rozhodnutí o umístění stavby 
„LERCO" 

na pozemcích pare. Č.

 v k.ú. Zábřeh-VZ 

Jedná se o umístění nového objektu Ostravské univerzity se zázemím pro nová vědeckovýzkumná centra 

LERCO $ aplikačním přesahem a vytvoření adekvátního výzkumného a vzdělávacího zázemí. Jedná se o centra 

biomedicínského výzkumu, centrum neurověd, patologie, přírodovědy a centrum zobrazovacích metod. 
Součástí stavby budou rovněž nová parkovací stání, dopravní napojení v rámci areálových komunikací, 
přístřešek pro odpad, náhradní zdroj, kiosek spínací stanice VN, přístřešek pro dusíkové hospodářství, vodní 
prvek, 

přeložky inženýrských síti, tepelné čerpadlo, nové přípojky inženýrských sítí, areálové rozvody 
a infomaení panely. 

Žadatel: Ostravsky. univerzita,
Vydána: 11.03.2022 

rozhodnutí o umístění stavby 
„Výrobní areál společnosti Obaly Adamec a.s." 
na pozemcích parc. Č.  v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

Jedná se o stavbu výrobního areálu společnosti Obaly Adamec a.s, s prodejnou technologického 
r 

a sofíwarového vybavení. Učelem stavby je komplexní polygrafická výroba zaměřená zejména na tisk, 
zpracování a prodej flexibilních obalů, samolepicích etiket a poskytování služeb v oblasti předtiskové přípravy 

a grafického designu. 

Žadatel: Obaly Adamec a.s.,

Vydáno: 22.03.2022 

rozhodnutí o umístění stavby 

„LEMUR ZÁZEMÍ" 

na pozemcích pare. Č.  v k.ú. Slezská Ostrava 

Předmětem záměru je novostavba ubikace pro lemury v chovatelském zázemí ZOO. Ubikace pro lemury je 

jednopodlažní, zděná stavba s plochou střechou. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 17,26 x 6,26 
m, 

výška 

stavby 

je 3,65 

m. 

Navazující 

voliéra 

s 

klecemi má půdorysný 

rozměr 

14,06 x 

4,0 m. 

Žadatel: 
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č.j.: SMQ/1985451221ÚPaSŘ/

společné povolení 
„Prodejna spotřebního zboží, k.ú. Slezská Ostrava" 
na pozemcích part. Č.  v k.ů. Slezská Ostrava 
Jedná se o výstavbu komerčního objektu -- prodejny spotřebního zboží, včetně osmi parkovacích stání, 
přístupové komunikace, zpevněných ploch a napojení na zařízení technické infrastruktury. Objekt je 
nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích, má obdélníkový půdorys (se zkosenou jihozápadní stranou) 
o rozměrech 22,09 -- 31,18 x 10,1 m. Výška atiky je na úrovni +7,750. Objekt je dispozičně řešen tak, že 
v každém patře budou na většině plochy komerční prostory. V 1. NP bude recepce, technická místnost, 
hygienické zařízeni, schodiště a výtah. Ve 2. NP bude technická místnost, úklid, hygienické zařízení, schodiště 
a výtah. 
Stavebník: MSM EXKLUSIV s.r.o., 
Vydáno: 05.01.2022 

společné povolení 
„Rozšíření výrobního areálu f rmy JAS` HOLZ spol. s r.o.  Ostrava - Krásné Pole" 
na pozemcích parc. Č.  v k.ú. Krásné Pole 
Jedná se o stavbu haly a přístřešku ve stávajícím areálu lehkého průmyslu. Účelem využití stavby bude 
skladování dřevěného materiálu, převážně desky lamino, OSB, MDF apod. Součástí stavby jsou zpevněně 
plochy a přípojky na zařízení technické infrastruktury. Nová hala bude o půdorysných rozměrech 120,74 x 
26,24 m a výšce 9,585 m, ocelový přístřešek o půdorysném rozměru 98,65 x 16,00 m a výšce 8,7 n1. 

Stavebník: Oberbank Leasing JAF HOLI, s.r.o., 
Vydáno: 13.01.2022 

společné povolení 
„Experimentální soběstačný dům SŠE Ostrava" 
na pozemcích parc. Č.  v k.ú. Moravská Ostrava 
Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou střechou, složený ze dvou modulů tvořící písmeno „Z" o celkové 
půdorysné ploše 8 x 15 m a výškou atiky +3,350 m od X0,000. Součástí objektu je terasa a ocelové schodiště 
pro přístup na střechu. Součástí stavby je rozšíření zpevněných ploch pro parkování, připojení objektu 
na areálový vodovod a elektřinu. Srážkové vody budou odváděny dešťovou kanalizaci do vsakovacího objektu, 
splašková kanalizace bude napojena do stávající areálové kanalizace. Stavba bude užívána jako model reálného 
domu, který bude sloužit jako venkovní specializovaná učebna na krátkodobé prohlídky. 
Stavebník Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, 

Vydáno: 13.01.2022 

společné povolení 
„Přednáškový sál Ostrava-Vítkovice - církevní stavba" 
na pozemcích parc. Č. 1  v k.ú. Vítkovice 
Jedná se o novostavbu přednáškového sálu jako solitérního objektu obdélníkového půdorysu s jedním 
nadzemním podlažím, nepodsklepeného, zastřešeného sedlovou střechou, součástí stavby jsou rovněž nové 
zpevněné plochy parkoviště o celkovém počtu 20 parkovacích stání, z toho jedno stání bude určeno pro vozidla 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále budou vybudovány přístupové komunikace pro pěší. 
Příjezd na nové parkoviště bude zajištěn nové vybudovaným jednopruhovým obousměrným sjezdem 
ze stávající místní komunikace ul. Na Obvodu v katastrálním území Vítkovice. Součástí záměru je i napojení 
na sítě technické infrastruktury v okolí. Jedná se o přípojku jednotné kanalizace, vodovodní přípojku, přípojku 
elektrické energie NN, datové kabely a areálovéé osvětleni V0. 
Stavebník: Náboženská společnost Svědkově Jehovovi, 

Vydáno: 11.02.2022 
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Čj.: SMO/198545/22/ÚPaSŘ/  

společné povolení 
„Novostavba bytového domu, Jižní svahy" 

na pozemcích parc. Č.  v k.ů. Poruba 

Jédna se o novostavbu bytového domu s obchodním parterem o zastavěné ploše 45 8,47 m2 a podzemním 

podlažím určeným pro parkování osobních vozidel o zastavěné ploše 1721,12 m2 s celkovým počtem 36 stání, 

V bytovém domě je celkem umístěno 53 bytů s lodžiemi a terasami. Výška stavby po atiku střechy +59,468 in 

od ±0,000=239,80 m n. m. Součástí stavby jsou také zpevněné plochy s parkovišti celkem o zastavěné ploše 

1500 m2(44 parkovacích stání vyhrazeno pro bytový datm a 39 parkovacích stání jako veřejné) a drobné stavby 

zahrnující ZB opěrné zdi podél chodníkových zálivů, dětské pískoviště o rozměru 5,0 x 5,4 ira, zpevněnou pěší 

zatravněnou plochou z betonové zatravňovací dlažby 93,5 m2, vyrovnávací schodiště výšky 1,65 m a 2 díly 

nízké sedací zídky oddělující prostor chodníků od pískoviště. Dále jsou součástí stavby sítě technické 

infrastruktury, a to přípojka NN vč. TS, prodloužení vodovodního řadu, vodovodní přípojka BD, přípojka 

tepla, areálová dešťová kanalizace vč. přípojky, přípojka dešťové kanalizace BD, dešťová kanalizace 

zpevněných ploch parkování vč. ORL, areálová splašková kanalizace vč. přípojky, přípojka splaškové 
kanalizace BD, areálové osvětlení, veřejné osvětlení a prodloužení jednotné kanalizace. 

Stavebník: PERSEMPRE, s.r.o., 
Vydáno: 17.03.2022 

společné povolení 

„Domov pro osoby se zdravotním postižením MIKASA" 
na pozemcích parc. Č.  v k.ú. Výškovice u Ostravy 

Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbou je novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením. 
Součásti záměru je také přípojka pitné vody, venkovní část domovních rozvodů pitné vody, venkovní část 
domovní splaškové kanalizace zakončené jímkou, dešťová kanalizace zakončená vsakovacím zařízením 
s přepadem do navržené vsakovací rýhy, venkovní část domovních elektro rozvodů NN, opěrná zeď, 
5 hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla země voda, nové zpevněné plochy s celkem 14 stáními. 

Stavebník: MIKASA z.s.,
Vydáno: 18.02.2022 

společné povolení 
„Kontejnerové šatny u haly ABB v areálu SKODA VAGONKA a.s." 
na pozemcích parc. Č.  v k.ú. Moravská Ostrava 

Jedna se o soubor staveb, kde stavbou hlavní je novostavba dvoupodlažní sestavy kontejnerových šaten pro 
zaměstnance stávajícího provozu o celkových rozměrech 19,65 m x 6,06 m a maximální výšce 5,459 xn 
(měřeno od ± 0,000 = 227,700 m. n. m.). Součástí záměru je také napojení na technickou infrastrukturu 
a vybudování zpevněných ploch pro přístup k předmětným kontejnerovým šatnám. 

Stavebník: ŠKODA VAGONKA a.s., 
Vydáno: 29.03 .2022 

referent státní správy na úseku územních řízení 
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