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Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů žádám o poskytnutí následujících informací, týkající se pozemku parc. č. 1190/3, 
v k. .ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

1) Zda byla podána k Magistrátu města Ostravy žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

která má být umístěna na pozemku parc. Č. 1190/3 — zeleň, ostatní plocha, k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, zapsaném na LV. Č. 5571 pro k.ú. Slezská Ostrava, a to v období od 

1.1.2022 do dne podání této žádosti. 

2) Byla-li žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc. č. 1190/3 — zeleň, 

ostatní plocha, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava ve výše uvedeném období podána, žádám 

o sdělení, zda již bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby na uvedeném pozemku 

včetně uvedení data oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby. 

3) Pro případ, že již bylo územní rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc. Č. 1190/3 —

zeleň, ostatní plocha, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to v období od 1.1.2022 do dne 

podaní této žádosti, vydáno, žádám o poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí. 

4) Pokud nebyla žádost o umístění stavby na pozemku parc. Č. 1190/3 — zeleň, ostatní 

plocha, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, podána, žádám o sdělení zda byla podána žádost 

o vydání společného povolení ke stavbě na uvedeném pozemku, a to v období od 1.1.2022 do 

dne podání této žádosti a data, kdy byla žádost o vydání společného povolení podána. 

Vzhledem k tomu, že období, v němž mohou nebo jsou výše zmíněná řízení vedena, dosud 

nepodléhají skartačním lhůtám a jsou vedena v elektronické podobě, není s poskytnutím 

informací spojeno jejich žádné rozsáhlé vyhledávání. 

Uvedené informace a kopie požadovaných dokumentů zašlete na emailovou 
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DS: 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu (dále jen „magistrát«), obdržel 

dne 4.3.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 106/1999 Sb.") týkající se 

pozemku parc.č. 1190/3 v k.ú. Slezská Ostrava. Konkrétně jste požádal o poskytnutí těchto informací 

(citace): 

1) Zda byla podána k Magistrátu města Ostravy žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

která má být umístěna na pozemku pare. č. 1190/3 —zeleň, ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, zapsaném na LV. Č. 5571 pro k. ú. Slezská Ostrava, a to v období od 1.1.2022 

do dne podání žádosti. 

2) Byla-li žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc.č. 1190/3 — zeleň, 
ostatní plocha, k. Ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava ve výše uvedeném období podána, žádám 

o sdělení, zda již bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby na uvedeném pozemku 

včetně uvedení data oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby. 

3) Pro případ, že již bylo územní rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc.č. 1190/3 —

zeleň, ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to v období od 1.1.2022 do dne 

podání této žádosti, vydáno, žádám o poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí. 

4) Pokud nebyla žádost o umístění stavby na pozemku part. Č . 1190/3— zeleň, ostatní plocha, k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, podána, žádám o sdělení, zda byla podána žádost o vydání 

společného povolení ke stavbě na uvedeném pozemku, a to v období od 1.1.12022 do dne 

podání této žádosti a data, kdy byla žádost o vydání společného povolení podána. 

Magistrát k Vaši žádosti ze dne 4.3.2023 uvádí, že neeviduje žádnou žádost o umístění stavby ani 

žádost o vydání společného povolení ke stavbě na pozemku parc.č. 1190/3 v k.ú. Slezská Ostrava, 

a tudíž ve Vámi uvedeném období nebylo žádné zahájení řízení oznámeno. 
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