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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
Stavební úřad 
Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka 

V Ostravě dne 8.1. 2019

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informaci:

Informace o nově postavené stavbě pro reklamu (světelná reklamní obrazovka) umístěné na 
nemovitosti č. p. 1590, stavba občanského vybavení, stojící na pozemcích p. č. st. 2081, st. 
2082, k. ú. Hrabůvka, č. LV 1086 (OC Špalíček - Dr. Martínka 1590/6). Konkrétně žádám o 
informace, zdali, případně kdy a kým byla tato stavba ohlášena, zdali takové ohlášení splnilo 
povinné náležitosti dle § 105 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, eventuálně jestli 
bylo pro tuto stavbu řádně zažádáno o stavební povolení dle § 108 stavebního zákona a jestli 
toto bylo následně vydáno. Rovněž tak žádám o sdělení, kdo je stavebníkem (eventuálně 
majitelem a provozovatelem této stavby).

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout prostřednictvím 
elektronické pošty na email uvedený níže. Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem,



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka: 
ze dne:
Č.j.: JIH/002191/19/VŽP/
Sp. zn.

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail:

Ing. Petr Hal far 
+420 599 430 207 
+420 599 430 340 
petr.halfar@ovaiih.cz

Datum: 11. ledna 2019

Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., reklama - Špalíček

Vážený pane,

k Vaší žádosti o informace ze dne 08.01.2019 Vám sdělujeme, že náš stavební úřad nemá žádné 
písemnosti, žádosti ani jiné datové nosiče, na kterých by byly zaznamenány nějaké informace o 
reklamní obrazovce na objektu „Špalíček41 v Ostravě - Hrabůvce.

Náš stavební úřad bude řešit toto zařízení na základě zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, jako nepovolenou stavbu.

S pozdravem

Ing. Petr Halfar
vedoucí odboru výstavby a ŽP
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