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št ; Statutární město Ostrava

%? Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

e,! ,? Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

  

Vaše značka:

 

Ze dne: 22. 11.2021

č. ;.: RaB/02525/22/SŘDaŽP/Lu

Sp, Zn.: S—RaB/08547/21

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

E-maíl:

Datum: 25. 3. 2022

Vypraveno: 25. 3. 2022

Rozhodnuti č. 34IR12022

o odstranění stavby

Výroková část:

Dne 22. 11. 2021 ohlásila společnost

v zastoupení společnosti _ _

ohlášení odstranění stavby „Odstranění objektu Ostrava—Radvanice, ul. Na Hrázkách

631-632“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. číslo 1814, 1813/1 v katastrálním území Radvanice.

ul. Na Hrázkách.

Stavební úřad rozhodl, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná vřízení. Dnem nabytí právní moci

usnesení č. 109/R/2021, tj. 21. 12. 2021, bylo zahájení řízení o odstranění stavby.

  

Statutární město Ostrava, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný

dle ustanovení § 13 odst. 1 pism. c) zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 139 odst. 3

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle obecně závazné

vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl. 22 c), (Statut města Ostravy), ve znění změn a doplňků, zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na podkladě provedeného

řízení, podle § 128 stavebního zákona a podle § 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozděj ších předpisů,

rozhodl o odstranění

stavby pod názvem „Odstranění objektu Ostrava-Radvanice, ul. Na Hrázkách 631-632“ na pozemcích

parc. číslo 1814, 1813/1 v katastrálním území Radvanice.

Údaje o druhu a účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční

Jedná se o bytový dům o dvou vchodech č.p. 631, 632, bytový dům byl vystavěn zřejmě v roce 1950. Objekt

je přízemní, tvořený zděnou konstrukcí z pálených cihel uložených do maltového lože na betonových

základech. Osazení do svažitého terénu je řešeno podezdívkou a částečným podsklepením. Objekt je krytý

sedlovou střechou. Nosná část střechy je tvořena z dřevěných trámů krytých celoplošným bedněním

z dřevěných desek. Jako střešní krytina je použita lepenka. Střecha je prostoupena čtyřmi komínovými

tělesy. Nosná část stropu je tvořena trámy opatřenými oboustranným bedněním z dřevěných desek. Ze strany
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$tatutární město Ostrava

~ Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka: Neuvedena

Ze dne: 14. 3. 2022

C. j.: RaB/02467/22/S ŘDaŽP/Tom

Sp. Zn.: S—RaB/02166/22

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: _

Telefon; SOUHLAS NABYL PRÁVNÍCH

E-mail: ‘37 '

moms...-

Datum: 23. 3. 2022 -

SOUHLAS č. 28/2022

s odstraněním stavby

 

Dne 14. 3. 2022 ohlásila společnost—

—,kterou na základě plné moci zastupuje

_(dále jen „oznamovatel“), ohlášení odstranění stavby pod názvem „Odstranění

objektu Budovy G, Radvanice“ (dále jen ,,stavba“) na pozemku parcela číslo 3287/19, 3287/35

v katastrálním území Radvanice.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

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

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 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, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl. 22 c), (Statut města

Ostravy), ve znění změn a doplňků, posoudil předložený záměr apodle ustanovení § 128 odst. 1 a 2

stavebního zákona a § 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,

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

souhlas s odstraněním stavby

pod názvem „Odstranění objektu Budovy G, Radvanice“ na pozemku parcela číslo 3287/19, 3287/35

v katastrálním území Radvanice.

Údaj o druhu a účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční

Jedná se o skladovací, výrobní a dílenský objekt. Stavba má nemá přiděleno číslo popisné ani evidenční.

Údaje o mistu stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí

Stavba je umístěna v Ostravě - Radvanicích na ulici Pikartská v areálu Vědecko-výzkumného uhelného

ústavu (V V UU), v katastrálním území Radvanice na pozemku parc.č. 3287/19, 3287/35.

Lhůta pro odstranění stavby

Odstranění stavby bude provedeno do 31. 10. 2024.
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_ $tatutární město Ostrava

. ; Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

   

  

Vaše značka:

Ze dne: 15.10.2021 v v

Č.j.: RaB/08246/21/SRDaZP/Lu

Sp. Zn.: S-RaB/07462/21

Vyřizuje: Ing. Jana Lutonská Dle rozdělovníku

Telefon: 599 416 144

E-mail'. j1utonska@radvanice.ostrava.cz

Datum: 24. 11.2021 SQUHLZ‘S NAB“— PRÁVNÍCH
UClNKU DNE .....5.2. it;..íí.

PODPIS ......

Souhlas č. 76/2021

s odstraněním stavby

  

Dne 15. 10. 2021 ohlásila společnost

v zastou - | s olečnosti    

    v Ostravě Bartovicích“ (.. e jen „stavba“) na pozemcích parcelní číslo 191, 192, 193/1 v katastrálním

území Bartovice, ul. Za Ještěrkou.

 

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 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, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl. 22 (Statut města

Ostravy) ve znění změn a doplňků, posoudil předložený záměr apodle ustanovení § 128 odst. 1 a 2

stavebního zákona a § 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní

smlouvy a územního opatření, v platném znění, vydává

souhlas s odstraněním stavby „Objekt RD a hospodářského stavení v Ostravě Bartovicích“.

Druh a účel stavby, číslo popisné:

Jedná se o soubor staveb, stavbu rodinného domu č. p. 140, ulice Za Ještěrkou v Ostravě Bartovících

& stavbu samostatně stojící hospodářské budovy bez č. p./č. ev..

Údaje o místu stavby uvedením katastrálního území aparcelního čísla podle katastru nemovitostí:

Rodinný dům je umístěn na pozemku parc. č. 191 v katastrálním území Bartovice.

Stavba hospodářské budovy je umístěna na pozemku parc. č. 191 V katastrálním území Bartovice.

Lhůtapro odstranění stavby:

Odstranění stavby bude provedeno do 5/2022.
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. Statutární město Ostrava

m. — Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

15%? Odbor stavebního řádu dopravy a životního prostředí

  

    

Vaše značka: Neuvedena

Ze dne: 22.11.2021

(";. í.: RaB/098 1 8/21/SŘDaŽP/Tom

Sp. Zn.: S—RaB/08548/2l

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

SOUHLAS NABYL PRÁVNÍCH

Telefoní ÚČINKÚ DNE .../Í.......‘Z'..

E-mail: _____

Datum: 28. 12. 2021

SOUHLAS č. 83/2021

s odstraněním stavby

Dne 22.11.2021 ohlásila společnost

—kterou na základě plné moci zastupuje

(dál e jen „oznamovatel), ohlášení odstranění stavby

pod názvem „Odstranění objektu B14, č. p. 1480/5631, Radvanice“ (dále jen „stavba“) na pozemku

parcela číslo 3287/14 v katastrálním území Radvanice.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 pism. c) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 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, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. l4/2013 čl. 22 c), (Statut města

Ostravy), ve znění změn a doplňků, posoudil předložený záměr apodle ustanovení § 128 odst l a 2

stavebního zákona a § 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,o podrobnější ůpravě územního iozhodování

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

souhlas s odstraněním stavby

pod názvem „Odstranění objektu B14, č. p. 1480/56a, Radvanice“ na pozemku parcela číslo 3287/14

v katastrálním území Radvanice.

Údaj o druhu a účelu stavby, číslo popisné

Jedná se () administrativní objekt s kancelářemi & se dvěma byty pro zaměstnance. Stavba má přiděleno číslo

popisné l480/56a.

Údaje o mistu stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí

Stavba je umístěna v Ostravě — Radvanicích na ulici Pikartská v areálu Vědecko-výzkumného uhelného

ústavu (VVUÚ), v katastrálním území Radvanice na pozemku paic.č. 3287/14

Lhůta pro odstranění stavby

Odstranění stavby bude provedeno do 31. 10. 2022.
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