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PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01 Hranice
Tel: 774 111 918
e-mail: kopecka@pbscom.cz
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Úřad městského obvodu Ostrava Jih
Oddělení stavební úřad a územní plén ( uJ(^L ',-( ý
Horní791/3 7/a / r /
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V Hranicích dne 24.3.2022
/

Žadatel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice l-Město, 753 01 Hranice, IČO:
25397087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, sp. zn. C 18505, zastoupena Jiřím Pavlištíkem, jednatelem 
společnosti

Žádost o poskytnutí informace podle zžk. 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 „informační zákon"), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí 
níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

V případě: že Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad} vydává rozhodnutí o odstranění stavby, žádáme 
o poskytnutí informací podle § 128 odst 4 a § 129 stavebního zákona pouze u právnických osob od 
1.11.2021 doposud u těchto bodů.

1) Rozhodnuti o odstranění stavby - kopii 1. strany 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 odstraněni týká.

3) Sdělení informací o 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 definující 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.
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PB ŠCOM s.r.o., 
zastoupena Jiřím Pavlištíkem, 
jednatelem společnosti
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Statutami město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka: 
ze dne:
Č.j.: JIH/36210/22/VŽP/Pru
Sp. zn. S-JIH/031364/22/VŽP PB SCOM s.r.o.

Vyřizuje: Jana Pruchnická
Radniční 28 
753 01 Hraníce

Telefon: +420 599 430 216
Fax: +420 599 430 490
E-mail: jana.pruchnicka@ovajih.cz

Datum: 12. duben 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 1.11.2021 doposud, 
sdělujeme následující.

Ad 1) V tomto období nebylo vydáno na zdejším stavebním úřadě žádné rozhodnutí o odstranění 
stavby.

Ad 2) V současné době probíhají dvě 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
řízení o odstranění stavby na pozemku parc.č.st. 728/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Ad 3) V daném období byly ohlášeny 3 záměry odstranit stavbu:
tenisové kurty vě. budovy na ul. Paseky 1582/3, k.ú. Hrabůvka
kiosková zděná trafostanice na pozemku parc.č.st. 6097 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
betonové a asfaltové plochy stávajících hřišť v areálu Gymnázia Ostrava-Hrabůvka.
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Jana Pruchnická
vedoucí oddělení 
stavební úřad a územní plán

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
www.ovajih.cz

1Č: 00845451, DIČ: CZ00845451 
Číslo účtu 1520761/0100
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