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lstav Media, s.r.o. 

 
dk zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k. inforrnaťím 

v aktuálním znění 

Žádost o poskytnutí informací 

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

V Praze dne 03.01.2023 

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: 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
„ , , tatutárni město stdav. 

- uzemni rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi F,~.7c~e=tr~gt -. ncii~ r c:t c i ,éi ; r ► ,;~.;.~~,;, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí ť<at n ciu 

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území Í ' 'Cri'. 

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) i 
uzemni souhlas, společný uzemni souhlas 

-jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení ~
- stavební ohlášení 
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení 
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy 
- návrh veřejnoprávní smlouvy 
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné 
povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního 
rizeni 
- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů 
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vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních staveb 

(budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat. 

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 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. 



Magistrát města ostravy 
odbor územního plánování a stavebního řádu 

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

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 
Vypraveno: 
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S w SMO/00423 8/23/tJPaSŘl2 

09. ledna 2023 
09. ledna 2023 

Istav Media s.r.o. 

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

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánováni a stavebního řádu obdržel k vyřízení žádost společnosti 
lstav Media, si- o. (dále též „žadatel"), nazvanou „Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných 
vaším správním orgánem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č, 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) " a podanou k Magistrátu města Ostravy (dále též „magistrát") 
elektronicky dne 03.01.2023. 

Žadatel s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ"), se domáhá poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících 
rozhodnutí) dle stavebního zákona, a to (citace) 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 
- územní rozhodnutí o změně využití území, 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, v změně využití území a o změně vlivu užívání stavby 

I r na uzema 
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,(konec citace) 

vydaných magistrátem v období od 1.10.2022 do 31.12.2022 a týkající se pouze pozemcích staveb (budov) 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá o tyto informace: 
-- identifikaci žadatele -- pouze jméno právnické osoby nebo alespoň ICO) 

identifikaci stavby (informace o druhu a účelu, co stavba obsahuje nebo krátký popis) 
- lokalitu stavby (informaci o katastrálním území nebo parcelním čísle nebo ulici) 

datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Magistrát k podané žádosti v souladu s ust._ § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje následující informaci 
a sděluje, že v období od 1.10.2022 do 31.12.2022 vydal následující rozhodnutí, týkající se pozemních 
staveb: 
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Č. j. SM0/371074/20/ÚPaSŘ/

Územní rozhodnutí 
® „Novostavba bytového dorvu Na Burní, obec Ostrava" 

Na pozemcích parc. Č. (ostatní plocha),  (zastavěná plocha a nádvoří),  (zahrada), (ostatní 
plocha) v katastrálním území Slezská Ostrava. 

Popis stavby: Jedná se o dva bytové domy umístěné na společném podzemním podlaží s hromadnou garáží. 
V rámci stavby je navrženo 29 parkovacích stání, z toho 22 stání je situováno do podzemní garáže a 7 stání 
je na povrchu. Součástí záměru je vybudování přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, 
vodovodní přípojky, elektropřípojky a přípojky plynu, oplocení včetně pojezdových vrat a zpevněných ploch 
kolem objektů. 

Žadatel: ALUMONT BUILDING SERVICES s.r.o., IČo 

Vydáno: 17. října 2020 

společné povolení 
® „Prezentační a technické centrum AWC" 

Na pozemcích parc. č.  (ostatní plocha),  (ostatní plocha),  (ostatní plocha),  
(ostatní plocha),  (ostatní plocha),  (zahrada) v katastrálním územní Zábřeh-Hulváky. 

Popis stavby: Jedná se o soubor staveb, kde stavbou hlavni je jednopodlažní, nepodsklepená novostavba 
administrativního nevýrobního objektu se skladovacími prostory. Objekt o maximálních půdorysných 
rozměrech 29,88 m x 22,38 m je rozdělen do tří výškových úrovní a je zastřešen plochou střechou s výškou 
atiky 7 m, 4,95 m a 4,45 rn. Součástí stavby je showroom, kde se budou vystavovat tiskárny. Stavbami 
vedlejšími souboru staveb jsou zpevněné plochy a oplocení, napojení na vodovod, splaškovou kanalizaci 
a plyn a stavba vodního díla -- dešťová kanalizace. 

Žadatel: AWC MORAVA PROPERTY s.r.o., IČO 

Vydáno: 26. října 2022 

společné povolení 

® „Bytové domy Ostrava -- Výstavní" 

Na pozemcích parc. Č.  (ostatní plocha),  (ostatní plocha), (ostatní plocha),  
(ostatní plocha),  (ostatní plocha),  (zahrada) v katastrálním území Zábřeh-Hulváky. 

Popis stavby: Jedná se o je soubor staveb, kde stavbou hlavní je 5 bytových pětipodlažních domů s celkem 
182 byty velikosti 1 +KK, 2+KK a 3+KK. Domy A l , A2 mají půdorysné rozměry 42,15 x 18,8 rn, domy B 1, 
B2, B3 jsou půdorysných rozměrů 28,15 x 12,95 m. Výška domů po atiku je 15,815 rn, v části schodiště 18 
m. Stavbami vedlejšími souboru staveb je napojení domů na veřejný vodovod, veřejný teplovod, veřejnou 
splaškovou kanalizaci, areálová dešt'ová kanalizace včetně vsakovací retenční nádrže, napojení objektů na 
sdělovací rozvody SEK a komunikace a zpevněné plochy. 

Žadatel: PENTRAX trade a.s., IČO

Vydáno: 25. listopadu 2022 

společné povolení 
® „Servisní hala BOBCAT CZ v Ostravě" 

Na pozemcích parc. Č.  -- zahrada a -- ostatní plocha v 
katastrálním 

území Kunčice 
nad Ostravicí. 

Popis stavby: Jedná se o novostavbu servisní a skladovací haly, která bude funkčně rozdělena 
na jednopodlažní dílnu, dvoupodlažní administrativní část a jednopodlažní skladovo u část náhradních dílů. 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. V rámci poskytování služeb široké veřejnosti bude v objektu 
umístěno zázemí dílny pro drobné opravy, seřizování stavebních a zemědělských strojů, půjčovna a prodejna 
náhradních dílů, jako jsou např. ruční nářadí, vibrační desky, válce, vrtáky na ploty, smykové nakladače, 
malorozměrná kopátka atd. 

Žadatel: Bobcat CZ, a.s., IČO 

Vydáno: 2 7.12.2022 
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Č. j. SMO/371074/20/IJPaSŘ1

společné povození 

® „Novostavba administrativní budovy TECA.M PCV a.s. k,á. Kunčice nad Ostravicí" 

Na pozemcích parc. Č.  -- ostatní plocha a — zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Kunčice nad Ostravicí. 

Popis stavby: Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která bude složit jako kanceláře a prodejna 
společnosti obchodující se stavebním materiálem. 

žadatel: TECAM PCV a.s., IČO 

Vydáno: 7.10.2022 

Územní rozhodnutí 

® „Modernizace ocelárny" 

Na pozemcích parc. č.  -- vše druh pozemku ostatní plocha 
a parc.č.  - vše druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí. 

Popis stavby: Předmětem záměru je soubor staveb, jehož účelem je modernizace provozu ocelárny v areálu 

společnosti Liberty Ostrava a.s., v části závodu 13 — Ocelárna, spočívající v nahrazení stávající technologie 

výroby oceli ve 4 tandemových pecích, za zcela novou technologii výroby oceli ve dvou nových hybridních 

ocelárenských tavících pecích, při zachování stávající výrobní kapacity. Kovonosnou vsázku bude tvořit ze 

40 % šrot a 60 % surové železo. 

Žadatel: Liberty Ostrava a.s., IČO 

Vydáno: 28, prosince 2022 

S pozdravem 
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