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Dobrý dere 

v souladu s informačním zákonem Vás žádám o poskytnutí následujících 

informací. 

Odpověď prosím na 

1. Zašlete mi prosím, jaké změny požadoval MOb Ostrava-Hrabová při 

projednávání změn v územním plánování. 

2. Jaké změny byly nakonec provedeny a schvéleny pro území Mob 

Ostrava-Hrabová 
3. Odvolal. se Mob ostrava-Hrabová vůči změnám? Kdy, :jak, zašlete mi 
informace k danému odvolání, nebo naopak souhlasu se změnami. 

Děkuji, 
Statutární mč:sto Ostrova 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor územního plánování a stavebního řádu 

~ 

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

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/16fi125/22/ÚPaSŘ/
SMtJ/146956/22 

2022-0321 

Informace na základé zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane, 

dne 15.3.2022 jste požádal o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., která se váže k podáni žádostí 

o změnu Územního plánu Ostravy (dále jen ÚPO) Městským obvodem Hrabová. K tomuto uvádíme 

následující: 

Vaši žádost o informaci jsme posoudili z hlediska jejího obsahu jako žádost o informaci vztahující se 
r 

k projednávaným změnám Územního plánu Ostravy, který nabyl účinnosti dne 6.6.20 14 a jako informaci o 

jeho změnách, navrhovaných MOb Hrabová. 

k bodu 1: 

S ohledem na rozsah, zasíláme požadavky na změny ÚPO navrhované městským obvodem Hrabová formou 

přílohy č.1 tohoto dopisu. 

k bodu 2: 

Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 1272/ZM1822/20 dne 27.1.2021 rozhodlo pořídit změny ÚPO v 

těchto lokalitách navrhovaných MOb: 

-změna využití plochy základní školy (položka v žádosti Změna č.1) 

-změna využití plochy v bezprostřední blízkosti ul. Mostní (položka v žádosti Plocha č.6). 

O rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy byl MOb Hrabová informován (dopisem č.j. 

S.MO,!065522/21 / PaSŘ/ ze dne 4.2.202 1) s tím, že je v případě navrhovaných změn na soukromých 

pozemcích nutné doložit souhlas/projednání MOb návrhu změny s vlastníky, 

Oba tyto požadavky jsou opracovány ve Změně č.3 ÚPO, která je v současné době ve fázi vyhodnocování 

výsledků veřejného projednání. 

k bodu 3: 

Právní předpis neumožňuje podat proti rozhodnutí zastupitelstva Vázni uvedený opravný prostředek -

odvolání. 

Dne 15.11.2021 MOB Hrabová zaslal Zastupitelstvu města Ostravy (prostřednictvím ÚPaSŘ MMO) 

stanovisko k rozhodnutí ZMO ve věci změn ÚPO v k.ú. Hrabová -- viz, příloha č.2. Ve stanovisku je pro 

změnu v lokalitě P51 (položka v žádosti: Plocha č.7) dopiněna požadované projednání změny s vlastníkem 

pozemků. Dále je obvodem opět navrhovaná změna využití v plochách B221 a B224 s odůvodněním 

podmacem lokalit a možnou pravděpodobnosti nefunkčností zajištění vsaků dešťových vod ze střech a 
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zpevněných ploch u rodinných doma 

Na základě dopinění projednání $ vlastníky bude požadovaná změna využití v lokalitě P51 zařazena do 

připravované Změny č.4 ÚPO. 

Tímto považujeme Vaši žádost za zcela vyřízenou. 

S pozdravem 

Příloha č.1: Návrhy na změny Územního plánu ostravy že dne 1 f .5.2419 

Příloha č.2: Stanovisko k rozhodnutí ZMo ve věci změn UPO v k  Hrabová ze dne 15.11.2021 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
212 www.ostravaAcz 

posta(c~ostrava.c;z 

1Č 00845 451 D!G CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
!D DS 5zubv7w 




