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Úřad městského obvodu Ostrava Jih 
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

k rukám vážené paní
Jany Pruchnické, vedoucí odboru f/
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a,
Vyřizuje:

V Praze dne 20.1.2023

Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin - dle zákona 106/1999 Sb.
Sdělení o změně obchodní firmy a změně sídla

Vážená paní Pruchnická,

Předně bychom Vás chtěli informovat o změně v názvu a sídle naší společnosti. Doposud jsme Vás žádali 
pod hlavičkou „CenováMapa org" resp. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o. a nově budeme žádat pod 
novým názvem Dataligence.

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 30.7.2022 došlo ke změně obchodního názvu naší firmy a sídla 
naší společnosti.

Název společnosti se mění ze „Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o.'' na „Dataligence s.r.o "
Zároveň dochází ke změně sídla firmy na: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

Údaje o naší společnosti nově jsou:
Dataligence s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5-Stodůlky
IČ: 24160130, DIČ: CZ24160130

Společnost má nadále samozřejmě stejné IČO, předmět činnosti a vše ostatní a je stále zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. č. 184201.

V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou 
podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se 
realizují na území vaší městské části Opět se jedná zejména o dva dokumenty - o územní rozhodnutí a 
stavební povolení týkající se výstavby bytových domů, samozřejmě za předpokladu, že již byly pravomocně 
vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo na konkrétní bytový projekt 
vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí příp. Přidělení čísla popisného, prosíme i o kopii tohoto 
dokumentu. Seznam konkrétních bytových projektů přikládáme dále. O vyhotovení kopií těchto dokumentů 
si dovolujeme požádat na základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako 
společnost, která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku, a to 
prostřednictvím datové schránky, emailem, popř. poštou.



Dataligence Dataligence s.r.o. 
Bucharova 2641/14 

Praha 5, 158 00

V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové 
bytové výstavby ve Vašem městě. Umístění objektu lokalizujeme parcelním číslem, na kterém se výstavba 
odehrává nebo plánuje, název projektu i developera vychází obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací 
dostupných na internetových stránkách jednotlivých projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se 
bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby vedeným ve stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou 
identifikaci parcelním číslem pozemku, na němž výstavba probíhá. Pokud byste měli povědomí i o další 
výstavbě, která je již ve stadiu schválení a my ji doposud neevidujeme, budeme velmi rádi, pokud nám tuto 
informaci, pokud je to možné, poskytnete.

S pozdravem

Ing. Milan Roček 
jednatel

Příloha: Seznam projektů pro vyhotovení kopií dokumentů



UMÍSTĚNI projektu VUSTNlK

Developer název Obchodní název projektu Méstský obvod Správní obvod

katastrální

území Uice GPS Parcelni tisto

TóčST

domů

bs!

vlastnictví POŽADOVANÝ DOKUMENT

REZIDENCE PETRUŠKCVA REZIOENCE PETRUŠKOVA OSTRAVA OSTRAVA
ZABAEH NAD 

ODROU
petruškova 49-47'24.799’N 18'13'15.562'E 960/80. st. 4376. st. 4377 1 LV 3154 Rezidence Petruškova s.r.o., Mostárerska 1140/48 Vítkovice. 703 00 Ostrava

ÚZEMNÍ ROZHODNUTI, STAVEBNÍ 
POVOLENI



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

ov71es89177cf5

Vaše značka: 
Ze dne:

■-

Č.j.: JIH/015936/23/VŽP/Pru Dataiigence s.r.o.
Sp. zn.: S-JIH/010536/23/VŽP/2 Bucharova 2641/14

Vyřizuje: Jana Pruchnická
158 00 Praha 5

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

Datum: 10.02.2023

Poskytnutí informace

Na základě vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, vám v příloze zasíláme požadovanou kopii rozhodnutí ve věci povolení 
stavby „Rezidence Petruškova”. V dané věci bylo vydáno pouze dodatečné povolení.

Jana Pruchnická
vedoucí oddělení 
stavební úřad a územní plán

Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
www.ovajih.cz 
posta@ovajih cz

IČ 00845 451 DIC CZ 00845 451 
Číslo účtu 1520761/0100 
ID DS 2s3brdz
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