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Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava — Radvanice

 

V Praze dne 13. 9. 2022

ŽÁDOST () INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., () SVOBODNÉM PŘÍSTUPU

K INFORMACIM

Vážení,

dovoluji si Váš úřad tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Informační zákon“).

Zadatel:

_, advokátka, IČ: 170 51 045, ev. číslo ČAK: 20206, SC sídlem Na Florenci

2116/15, 11000 Praha 1 — Nové Město

Doručovací adresa:

 

Požadovaná informace:

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí následujících dokumentů ve formě prostých kopií:

a. geometrický plán, na jehož základě vznikl pozemek parc. č. 2167/108 o výměře 59 m7;

v katastrálním území Radvanice, v obci Ostrava, včetně územního rozl'todnutí stavebního úřadu

o dělení pozemku, případně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemku;

b. geometrický plán, na jehož základě vznikl pozemek parc. č. 2182/26 o výměře 73 m7:

v katastrálním území Radvanice, vobei Ostrava. včetně územního rozhodnutí stavebního úřadu

o dělení pozemku. případně souhlasu stavebního úřadu 5 dělením pozemku;

c. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy či jiné obdobné sp 'ávní akty, na jejichž zaklade

b_\ lo povoleno užívání následujících staveb:

— budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, která stojí na

pozemcích parc. č. 2178/8 a parc. č. 2199/3, katastrální území Radvanice, obce Ostrava;

—- budova s č. p. 1378. stavba pro administrativu. která je součástí pozemku parc. č. 2167/1,

katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

_ budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí pozemku

parc. č. 2167/3. katastrální území Radvanice, obce Ostrava;

_ budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování„ která je
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součástí pozemku parc. č. 2167/8, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu L1 skladování, která st je

součástí pozemku parc. č. 2167/9, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107 čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí po7emku

parc. č. 2167/10 katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova be7 C151L1 popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování která re

součástí pozemku parc. č. 2167/13, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107 C151L1 popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování 11101L1 je

součástí pozemku parc. č. 2167/14, katastrální území Radvanice obec Ostrava;

— budova 11C7 čísla popisného nebo evidenčního stavba pro výrobu a skladování která |c

součastí pozemku parc. C 2167/15, katastrální 11701111 Radvanice, obce Ostrava;

—— budova be7 C151L1 popisného nebo evidenčního stavba pro výrobu L1 skladování která je

součástí pozemku parc. č. 2167/16, katastrální 11701111 Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107. čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je

součástí pozemku parc. č. 2167/17, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107 C151L1 popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je

součástí pozemku parc. č. 2167/62, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova bC7. čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je

součástí pozemku parc. č. 2167/63, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107 čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je

součástí pozemku parc. č. 2167/66 611L11L1511L’11111 územi Radvanice obec Ostrava;

budova bc7 čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro vyrobu a skladování, 111C1L’1 je

součástí pozemku parte. .2167/67, katastrální 11701111 Radvanice, obec Ostrava;

*— blldOVd bC/ ČíSid )() )lSIiČhO 110110 ICVldCllČllillO, lllá S1E;1V1)1’:,1 111C121 C SOLlČdSll 10/011111u
i

[121100 «2167/76 katastrální Ll'lClTlíi šadvanice, ObCC OSHd‘x/‘d.

_ budova bez C151L1 popisneho nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je

součástí pozemku parc.c .2167/82, katastrální uzemí Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107 C151L1 popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování 11101L'1j0

součástí pozemku parc. č. 2182/4 katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

— budova 1107 čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je

součástí pozemku parc. č. 2182/19, katastrální území Radvanice, obec Ostrava;

-— budova s č. p. 1427, rodinný dům, která je součástí pozemku parc. č. 2199/2, katastrální

území Radvanice, obec Ostrava.

Dále si Vás dovoluji pořádat 0 informaci, zda je u Vašeho úřadu vedeno jakékoli sprá\ní řízení

podle zákonač .183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebními ádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů vztahující se k jakékoli nemovité včei evidované na listu vlastnictvíč .2373

vedeném Katastrálním uradem pro Moravskoslezsky krat, Katastrální pracoviště Ostrava,

pro katastrální území Radvanice, obec Ostrava. Pokud Váš úřad takové správní řízení vede a eviduje,

prosím o výslovné uvedení této skutečnosti spolu s uvedením spisové značky takového řízení

a s uvedením předmětu řízení.

Dle ustanovení § 3 odst, 1 informačního zákona je žadatelem pro účely informačního zákona každá

fyzická 1 právnická osoba, která žádá 0 informaci. Informací se pro účely lníbrmačního zákona rozumí

jaky'k'oliv obsah nebo jeho část vjakékoliv podobě, zaznamenaný najakémkoliv nosiči, zejména obsah

písemného záznamu na listině záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,

obrazového nebo L111L110V1711L'11111110



  

 

Požádala bych Vás o doručení požadowných informací do d vé sc

prostřednictvím e—mailu -‘ ' '

adresu

hránky see9iex nebo

" V ' V'cí
' ) v

   

 

  

 

* ' “c e-mailem nebo telefonicky obrátil

Předem Vám velice děkuji za Vaši pomoc a spolupráci v této věci.

S pozdravem
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„\ á: '; Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

i? Sjatutární město Ostrava

m/ odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

%e dne: 13.9.2022 v

C. j.: RaB/07284/22/SRDaZP/Tom

Sp. zn.: RaB/O7l44/22

Vyřizuje:

 

Telefon:

E—mail:

 

Datum: 19. 9. 2022 _!

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 14. 9. 2022 pod č. j. RaB/O7l44/22 byla Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice doručena

Vaše žádost, ve které žádáte o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí dokumentů ve formě prostých kopií:

l. Geometrického plánu, najehož základě vznikl pozemek parc.č. 2167/108 o výměře 59 m2 v katastrálním

území Radvanice, v obci Ostrava, včetně územního rozhodnutí stavebního úřadu o dělení pozemku,

případně souhlasu s dělením pozemku.

2. Geometrického plánu, na jehož základě vznikl pozemek parc.č. 2182/26 o výměře 73 1112 v katastrálním

území Radvanice, v obci Ostrava, včetně územního rozhodnutí stavebního úřadu o dělení pozemku,

případně souhlasu s dělením pozemku.

3. Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy či jiné obdobné správní akty, na jejichž základě bylo

povoleno užívání níže uvedených staveb (uvedeno pod písmeny a) až t).

4. Dále požadujete informaci, zda je u našeho úřadu vedeno jakékoli správní řízení podle zákona

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vztahující se k jakékoli nemovité věci evidované na listu vlastnictví č. 2373 vedeném Katastrálním

úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Radvanice, obec

Ostrava.

Stavební úřad Vám v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona o svobodném přístupu

k informacím tímto poskytuje následující informace:

K bodu č. l. ak bodu č. 2. Vám zasíláme kopii geometrického plánu číslo 231 1—8/2019 ze dne 4. 12. 2019 a

kopii sdělení stavebního úřadu. k dělení pozemků ze dne 13. 12. 2021 pod č.j. RaB/09382/2l/SRDaZP/Tom.

K bodu č. 3. Vám sdělujeme, že ve spisovém archívu stavebního úřadu nebylo na níže uvedené stavby a

pozemky (uvedeno pod písmeny a) až t), kolaudační rozhodnutí ani kolaudační souhlas či jiný doklad

dohledán. K dispozici máme pouze tzv. „Registraci budov BASTRO Radvanice“ (dále jen „registrace“)

2 roku 1992, která nám byla v rámci součinnosti zaslána Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava. Z této registrace Vám poskytuji následující informace:

a) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, která stojí na pozemku parc.č. 2178/8 a

parc.č. 2199/3, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava kč: 00845451 DIČ: CZ 00845451

www.radvanice.ostrava.cz Císlo účtu: 19-11622761/0100
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(tišší ”Z: Statutární město Ostrava

Žijí Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

K budově na pozemku parc.č. 2178/8 a parc.č. 2199/3 v katastrálním území Radvanice byly ve spisovém

archívu dohledány tyto doklady:

- Ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) a potvrzení o existenci stavby, které vydalo statutární město

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

prostředí ze dne 9.5.2012 pod č.j. RaB/O3163/12/SŘDaŽP/Mal, kterým byla ověřena zjednodušená

dokumentace (pasport) stavby pro zemědělství pod názvem „Objekt pro chov hospodářských zvířat - koní“.

b) budova s č.p. 1378, stavba pro administrativu, kteráje součástí pozemku parc.č. 2167/1, katastrální území

Radvanice, obec Ostrava

Dle registrace se jedná o objekt - správní budova, která byla kolaudována 6. 7. 1967

c) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2167/3,

katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace sejedná o objekt — kuchyně s jídelnou, která byla kolaudována 6. 7. 1967

d) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/8, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt - výrobní hala 1, která byla kolaudována 6. 7. 1967

e) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/9, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace sejedná o objekt - kotelna, která byla kolaudována 6. 7. 1967

t) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2167/10,

katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt - skládka uhlí, která byla kolaudována 6. 7. 1967

g) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/ 13, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt — sklad hořlavin, která byla kolaudována 6. 7. 1967

h) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku

parc.č. 2167/14, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt - autodílna, která byla kolaudována 6. 7. 1967

i) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/15, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt — garáže a hasiči, která byla kolaudována 6. 7. 1967

j) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/ 16, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt - nástrojárna, která byla kolaudována 6. 7. 1967

k) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/ 17, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt — stolárna, která byla kolaudována 6. 7. 1967

1) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku

parc.č. 2167/62, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace sejedná o objekt — pomocné dílny, která byla kolaudována 6. 7. 1967

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava I5“): 00845451 DIČ: cz 00845451

www.radvanice.ostrava.cz Císio účtu: 19-11622761/0100
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ÉŽÍŠĚ Statutární město Ostrava

ŠŠŠ Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

m) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/63, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt - akuvozíky, která byla kolaudována 6. 7. 1967

n) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/66, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt —jídelna hala 1, která byla kolaudována 5. 7. 1982

o) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/67, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt - výměník centr., která byla kolaudována 5. 7. 1982

p) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2167/76,

katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Objekt v registraci není uveden. Ve spisovém archívu stavebního úřadu nebyly doklady dohledány.

q) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2167/82, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Objekt v registraci není uveden. Ve spisovém archívu stavebního úřadu nebyly doklady dohledány.

r) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku

parc.č. 2182/4, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Dle registrace se jedná o objekt — hala 3, která byla kolaudována 25. 6. 1976

s) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, kteráje součástí pozemku

parc.č. 2182/19, katastrální území Radvanice, obec Ostrava.

Objekt v registraci není uveden. Ve spisovém archívu stavebního úřadu nebyly doklady dohledány.

t) budova s č.p. 1427, rodinný dům, který j součástí pozemku parc.č. 2199/2, katastrální území Radvanice,

obec Ostrava.

Objekt v registraci není uveden. Ve spisovém archívu stavebního úřadu nebyly doklady dohledány.

4. Správní řízení podle zákona č.183/200 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů vztahující se kjakékoli nemovité věci evidované na listu vlastnictví č. 2373

vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální

území Radvanice, obec Ostrava vedeme ve věci vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu uváděnou pod

názvem Hala č. 3 — ECO PLAST INDUSTRY - Plastic One a.s., loď 6“ na pozemku parcela číslo 2182/4

v katastrálním území Radvanice a na stavbu uváděnou pod názvem “Hala č. 3, Radvanice, hala pro výrobu a

skladování ve stávající průmyslové zóně, lod" 5,4,3“ na pozemku parcela číslo 2182/4 v katastrálním území

Radvanice. Stavební úřad vydal dne 30. 8. 2022 pod č.j. RaB/06763/22/SRDaŽP/[“om zamítavé rozhodnutí

č 102/R/2022, protože stavebník nedoplnil požadované doklady, které byly uvedeny ve výzvě k odstranění

nedostatků ze dne 15. 2. 2022 pod č.j. RaB/O1379/22/SŘDaŽP/Tom. Rozhodnutí nabylo právní moci dne

20. 9. 2022.

Dále je vřešení dodatečné povolení stavebních úprav pod názvem „Stavební úpravy vareálu na

ul. Lihovarská 1378/11 spojené se změnou v užívání na pokoje pro zaměstnance“ na pozemku parc.č. 2167/8

vk.ú. Radvanice. Správní řízení je vedeno pod spisovou značkou S—RaB/OO283/2O a není ukončeno

z důvodu nedoplnění dokladů ze strany stavebníka.

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava 153: 00845451 DIČ: CZ 00845451

www.radvanice.ostrava.cz Císlo účtu: 19-1 1622761/0100

 



r fig; Statutární město Ostrava

%$, Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

* odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Za správnost vyhotovení

   

-e1ektronicky podepsáno-

 

Příloha:

1. Geometrický plán číslo 2311-8/2019

   

  

     

 

2. Sdělení stavebního úřadu k dělení pozemků ze dne 13. 12. 2021

3. Ověření zj ednodušené dokumentace (pasportu) a potvrzení o existenci stavby ze dne 9. 5. 2012

4. Geometrický plán číslo 1869—14/2012
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