
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
Odbor výstavby a životního prostředí
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

V Ostravě dne 6. 3. 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatelka:

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím) tímto žádám nadepsaný úřad 
o poskytnutí následujících informací:

identifikaci všech nadepsaným úřadem zkolaudovaných staveb po 1.1.2019 na pozemku par. č. 485/13, 
k.ú. Hrabůvka, jejichž stavebníkem je obchodní společnost KALPA s.r.o., IČO: 258 37 885, se sídlem 
Třebohostická 564/9, Praha 10-Strašnice,

dokumenty, které jsou součástí spisu sp. zn. S-JIH/056741/18/VŽP a které jsou uvedeny v rozhodnutí 
č. 116/2019 čj. JIH/056741/18/19/VŽP/Ku:

• opatření č.j. JIH/051739/19/VŽP ze dne 27.6.2019,
• protokol o průběhu ústního jednání s ohledáním na místě ze dne 16.7.2019,
• ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření zn. 1100808852 ze dne 11.10.2018,
• Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3./8025/5302/19/Ku ze dne 28.5.2019,
• Policie ČR, Dl MŘ PČR Ostrava - stanovisko č.j. KRPT-284291-1/ČJ-2016-070706-MS ze dne 

19.12.2016,
• souhlas vlastníka sousedního pozemku - SMO-Městský obvod Ostrava-Jih viz usnesení 

č. 0040/2 Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 27.11.2014,
souhlas vlastníka sousedního pozemku - dne 21.11.2017,

• usnesení č. 30/2019 ze dne 1.3.2019 o prodloužení lhůty k doplnění,
• usnesení č. 42/2019 ze dne 27.3.2019 o prodloužení lhůty k doplnění.

O poskytnutí shora požadovaných informací žádám v elektronické podobě na e-mailovou adresu



Za poskytnutí výše uvedených informací Vám předem děkuji.

S pozdravem,



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor výstavby a životního prostředí
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Vaše značka: 
Ze dne:
Čj.:
Sp. zn.:

6.3.2020
JIH/026632/20/VŽP/Ku
S-JIH/023043/20/VŽP

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Alena Kudelová 
+420 599 430 221

alena.kudelovaimovajih.cz

Datum vyhotovení: 18. březen 2020
Vypraveno: /ff ■ J t&Vť

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

dle rozdělovníku

K Vaší žádosti 6.3.2020 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla odboru výstavby a životního 
prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, jako povinnému subjektu, doručena dne 9.3.2020, 
Vám v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující.

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí kopií dokumentů označených jako:
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření zn. 1100808852 ze dne 11.10.2018.
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3/8025/5302/19Ku ze dne 28.5.2019,
- Policie ČR. Dl MŘ PČR Ostrava - stanovisko č.j. KRPT-284291-1/ČJ-2016-070706-MS ze dne 
19.12.2016,
není s ohledem na zajištění legislativních pravidel pro zpracovávání údajů možné, ve shodě s 
příslušným ustanovením zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytujeme Vám v příloze 
pouze níže uvedené požadované doklady v anonymízované verzi:
- opatření č.j. JIH/051739/19/VŽP ze dne 27.6.2019.
- protokol o průběhu ústního jednání s ohledáním na místě ze dne 16.7.2019,
- souhlas vlastníka sousedního pozemku - SMO-Městský obvod Ostrava-Jih viz usnesení č. 0040/2
Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 27.11.2014,______
- souhlas vlastníka sousedního pozemku dne 21.11.2017,
- usnesení č. 30/2019 ze dne 1.3.2019 o prodloužení lhůty k doplnění.
- usnesení č. 42/2019 ze dne 27.3.2019 o prodloužení lhůty k doplnění.
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Alena Kudelová 
referent stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba
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Obdrží
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