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Statutární město Ostrava / '*/Č /.&V 1
Úřad městského obvodu Ostrava - Jih 
Odbor výstavby a životního prostředí
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

V Ostravě dne 31. 8. 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

a

kolaudační souhlasy 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.

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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č.j.:
Sp. zn.:

JIH/077297/20/VŽP/Bla
S-JIH/072876/20A/ŽP

Vyřizuje!
Telefon:
Fax:
E-mail:

Luděk Blažek 
+ 420 599 430 353 
+ 420 599 430 340 
ludek.blazek@ovajih.cz

- dle rozdělovníku -

Datum: 11. září 2020 l____

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací * 1 2 3 * 1 2 3

K Vaši žádosti ze dne 31.8.2020 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 1.9.2020, Vám na základě 
ustanovení § 4a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, sdělujeme následující:

1) Po 1.1.2019 byly právnické osobě KALPA s.r.o., IČ 258 37 885, sídlem Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 
564/9 (jako stavebníkovi) na pozemku parc.č. 485/13 v k.ú. Hrabůvka odborem výstavby a životního 
prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih zkolaudovány dvě ucelené části stavebního záměru s názvem 
" Bytový dům Klegova 19 - Dostavba bývalé MŠ Klegova, stavební úpravy, Klegova 771/19, Ostrava- 
Hrabůvka ".
2) Kolaudační souhlas k užívání části stavebního záměru (stavebního díla, při němž byly vybudovány 
zpevněné dopravně manipulační vnitroareálové plochy zajišťující potřeby stavebníka) s názvem " Bytový dům 
Klegova 19 - Dostavba bývalé MŠ Klegova, stavební úpravy, Klegova 771/19, Ostrava-Hrabůvka ", který byl 
odborem výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih vydán dne 16.3.2020 pod č.j. 
JIH/025745/20/VZP, Vám v anonymizované verzi v příloze tohoto sdělení zasíláme.
3) Kolaudační souhlas k užívání části stavebního záměru (stavebního díla, při němž byla vybudována nová 
přístavba objektu s č.p. 771 v Ostrávě-Hrabůvce) s názvem " Bytový dům Klegova 19 - Dostavba bývalé MŠ 
Klegova, stavební úpravy, Klegova 771/19, Ostrava-Hrabůvka ", který byl odborem výstavby a životního 
prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih vydán dne 20.8.2020 pod č.j. JIH/070364/20/VŽP, Vám

tohoto sdělení zasíláme.

Ing. Luděk Blažek
referent stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba

Přílohy : - anonymizované verze dokumentu vydaného OVaŽP ÚMOb Ostrava-Jih pod č.j. JIH/025745/20/VŽP 
- anonymizované verze dokumentu vydaného OVaŽP ÚMOb Ostrava-Jih pod č.j. JIH/070364/20/VŽP

Obdrží:

OSTRAVA!!!Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovaiih.cz
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