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Magistrát města Ostravy 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Oddělení územního plánování a památkové péče 

datovou zprávou 

Žadatel: 

Vážení, 
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V Ostravě dne 5. 1. 2022 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 

touto cestou Vás žádám o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

Pokud se jedná o záměry výstavby bytových domů v k. ú. Hošťálkovice, ke kolika takovým záměrům 

bylo v období let 2000 — 2021 nadepsaným úřadem vydáno závazné stanovisko se závěrem, že tento 

záměr je přípustný? 

Pokud se jedná o záměry výstavby bytových domů v k. ú. Hošťálkovice, ke kolika takovým záměrům 

bylo v období let 2000 -- 2021 nadepsaným úřadem vydáno závazné stanovisko se závěrem, že tento 

záměr je nepřípustný? 

Žádám o poskytnutí závazných stanovisek za období let 2000 -- 2021, v nichž nadepsaný úřad ve 

vztahu k záměrům výstavby bytových domů v k.ú. Hošťálkovice dospěl k závěru, že takový záměr je 

přípustný. 

Prosím o zaslání požadovaných informací a dokumentů do mé datové schránky. 
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Za vyřízení této žádosti předem děkuji 
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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: 

2022-01-05 
SMO/03 605 6/22/ÚPaSŘ/
S-SMO/006779/22/UPaSR/2 

2022-01-18 

, 

3ADVOKATI s.r.o., 

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

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní magistro, 

dne 5.1.2022 jste podala k Magistrátu města Ostravy žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž se uvádí (citace): 

„Pokud se jedná o záměry výstavby bytových domů v k. ú. Hoštálkovice, ke kolika takovým záměrům bylo v 
období let 2000 — 2021 nadepsaným úřadem vydáno závazné stanovisko se závěrem, že tento záměr je 
přípustný? 

Pokud se jedná o záměry výstavby bytových domů v k. ú. Hoštálkovice, ke kolika takovým záměrům bylo v 

období let 2000 — 2021 nadepsaným úřadem vydáno závazné stanovisko se závěrem, že tento záměr je 
nepřípustný? 

Žádám o poskytnutí závazných stanovisek za období let 2000 — 2021, v nichž nadepsaný úřad ve vztahu k 
záměrům výstavby bytových domů v k. ú. Hoštálkovice dospěl k závěru, že takový záměr je přípustný." 

V odpověd' na Vaše výše uvedené dotazy Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, oddělení územního plánování a památkové péče (dále jen MMO UP a SR), jako věcně a místně 

příslušný úřad územního plánování uvádí: 

MMO ÚP a SŘ vydal 0 závazných stanovisek z hlediska souladu s Územním plánem Ostravy (dále jen ÚPO) 
k záměrům novostavby bytových domů v k. ú. Hošťálkovice se závěrem, že tento záměr je přípustný. 

MMO ÚP a SŘ vydal 1 závazné stanovisko z hlediska souladu s ÚPO k záměru novostavby „Bytových 

domů Pod vysílačem — I. etapa" na pozemcích parc. č. 1561/2 a 1561/7-8 v k.ú. Hošt'álkovice se závěrem, že 

tento záměr je nepřípustný. 

S přáním příjemného dne 
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