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PB SCOM s.r.o. I?

Radniční 28 , _ _7 ,i _ 7

753 01 Hranice {/zi-‘L/‘yja MZLU/)% D' /\ * M

Tel: 775 711 941 4 /

e-mail: duchonova@pbscom.cz Úřad městského obvodu Ostrava Jih

Oddělení stavební úřad a územní plán

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

253brdz

V Hranicích dne 27.7.2022

Žadatel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice l-Město, 753 01 Hranice, IČO:

25397087, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

vOstravě, sp. zn. C 18505, zastoupena Jiřím Pavlištíkem, jednatelem

společnosti

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informačnl zákon“), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí

níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

V případě, že Vaše obec (obecníúřad, stavební úřad) vydává rozhodnutío odstraněnístavby, žádáme

o poskytnutí informací podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pouze u právnických osob od

1. 2. 2022 doposud u těchto bodů.

1) Rozhodnutí o odstranění stavby -— kopie prvnístránky rozhodnutí.

2) Sdělení Informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být

vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se

projednávané odstranění týká.

3) Sdělení informacío podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé

informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7

až 11 informačního zákona deňnující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního

tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty)

bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením

technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. § 17 odst. 1 informačního

zákona.

S poděkováním a pozdravem

 

PB SCOM s.r.o.,

zastoupena Jiřím Pavlištíkem,

jednatelem společnosti



Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: JlH/O78332/22/VŽP/Ru

Sp. zn.: S-JIH/073635/22/VŽP PB SCOM s.r.o

Radniční 28

Vyřizuje: Pavlína Rutová 753 01 Hranice

Telefon: + 420 599 430 226

E-mail: pavlina.rutova©ovajih.cz

Datum: 16. srpna 2022

Poskytnutí informace

Na základě vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ve věci rozhodnutí o

odstranění stavby podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona, pouze u právnických osob, od

1.2.2022 doposud, sdělujeme následující:

Ad 1) V tomto období bylo vydáno rozhodnutí č. 47/2022 a 77/2022 (viz příloha).

Ad 2) V současné době probíhá jedno řízení o odstranění stavby, a to:

řízení o odstranění garáží na pozemcích parc.č. 793/351 — 793/359 a na pozemcích parc.č.

793/185, 793/187 a 793/292 v k.ú. Výškovice u Ostravy.

Ad 3) V daném období byl ohlášen 1 záměr odstranit stavbu:

objekt na pozemku ppč. 612/58 a p.p.č. 612/57, k.ú. Zábřeh nad Odrou.

 

  

 

«3’0 vtr—Jou H

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

DOC,! '

 

referent stavebního úřadu

oprávněná úřední osoba

 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava—Hrabůvka l_C: 00845451, DIC: C200845451 _ 1 či; & ' i113? Nl: WW? “\ l I l

www.0vaiih.cz Cislo účtu 19—1520761/0100 @wTfixM Ř ' ' '
1/1 OSTRAVA-JIH



* Ww'ww-WWWM

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Ostrava—Jih

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: .

Čj.: JIH/O36316/22/VZPv/Fil

Sp. zn.: S—J1H/100809/21/VZP

Vyřizuje: Ivana Filáková dle rozdělovníku

Telefon: +420 599 430 215

E-mail: ivanafilakovafíDovaiih.cz

Datum vyhotovení: 13. duben 2022 “ve mzhwmui nabylo právní ma:-
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Rozhodnutí č.47/2022

Odstranění stavby

Vlastník stavby — společnost CENTRUM RUDNÁ 78, s.r.o., IČ 08175861, se sídlem Rudná

711/78, 700 30 Ostrava-Zábřeh zastoupena společností CITY INVEST OSTRAVA, spol. S r.o., IČ

48392928, se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ohlásila dne 10.11.2021,

u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí, odstranění stavby s názvem „Objekt SBD

Hlubina —- dokumentace bouracích prací“ (dále jen „Stavba“) na ul. Rudná 711/78 v Ostravě—

Zábřehu, na pozemku parc.č.st. 728/1, parc.č. 556/46, parc.č. 1226/9, všechny v k.ú. Zábřeh

nad Odrou, obec Ostrava. Usnesením č. 119/2021 ze dne 20.12.2021 stavební úřad rozhodl, že

ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení. Právní mocí tohoto usnesení, tj. dnem

21.12.2021, bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Vzhledem k tomu, že předložené

podklady nestačily pro řádné posouzení, vyzval stavební úřad stavebníka výzvou č.j.

JIH/113986/21/VŽP/Fi1 ze dne 21.12.2021 k doplnění žádosti a podkladů a současně usnesením č.

120/2021, č.j. JIH/113987/21/VŽP/Fil ze dne 21.12.2021 řízení přerušil do 28.2.2022. Vlastník

stavby žádost doplnil o potřebné doklady podáním ze dne 25.1.2022. Zahájení řízení o povolení

odstranění stavby bylo stavebním úřadem oznámeno dne 2.3.2022, č.j. JIH/020813/22/VŽP/Fil.

Výroková část:

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

prostředí jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

předpisů a ustanovení čl. 22 písm. c) bodu 1 OZV města Ostravy čís. 14/2013 (Statut města Ostravy)

ve znění pozdějších změn a doplňků, posoudil podle § 128 stavebního zákona žádost o povolení

odstranění stavby a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 4 stavebního zákona

povoluje odstranění stavby

s názvem: „Objekt SBD Hlubina — dokumentace bouracích prací“ (dále jen „stavba") na ul.

Rudná 711/78 v Ostravě-Zábřehu, na pozemku parc.č.st. 728/1, parc.č. 556/46, parc.č. 1226/9,

všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, vlastníku stavby — společnosti CENTRUM
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Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/051727/22/VŽP/Pru

Sp. zn. S-JIH/017494/22/VŽP

Vyřizuje: Jana Pruchnická

Telefon: +420 599 430 216

Fax: +420 599 430 340

E-mail: jana.pruchnicka@ovajih.cz

Datum: 9.červen 2022

ROZHODNUTÍ č. 77/2022

ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výrok:

Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Ostrava—Jih, odbor výstavby a ŽP jako stavební

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 22 písm. 0)

bodu 1 OZV města Ostravy čís. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů,

posoudil podle § 128 stavebního zákona záměr odstranit stavbu s názvem „Rekonstrukce areálu —

Skatepark Ostrava-Výškovice“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 731/19 a 731/2, katastrální

území Výškovice u Ostravy, který dne 21.2.2022 podal vlastník stavby - Statutární město Ostrava,

Městský obvod Ostrava—Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451, v_

a na základě tohoto posouzení

podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180) odst. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

odstranění stavby

snázvem „Rekonstrukce areálu — Skatepark Ostrava-Výškovice“ (dále jen „stavba“) na

pozemcích parc.č. 731/19 a 731/2, katastrální území Výškovice u Ostravy, vlastníku stavby -

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, ICO

00845451.
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