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Městský obvod Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava — Radvanice

V Praze dne 26.5. 2022

Žadatel: INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 049 98 367
A

se sídlem Ostrovní 2064/5, 110 00 Praha 1 — Nové Město

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážení,

vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí informací a dokumentů ohledně geometrických

plánů č. 1676—30/2009 a č. 1972-216/2013 pro katastrální území Radvanice, obec Ostrava. Konkrétně

Vás tímto Žádáme o poskytnutí dokladů a rozhodnutí ohledně souhlasu vašeho úřadu 5 dělením dle

uvedených geometrických plánů.

Žádáme Vás o poskytnutívýše uvedených informací elektronickou formou na kontakty uvedené níže:

_advokát

Ostrovní 2064/5, 110 00 Praha 1 "‘

S pozdravem

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.

1

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 049 98 367, se sídlem Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256818.
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f ., "i Statutární město Ostrava

\ ' * Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

\ m/ odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

2e dne: 27. 05. 2022

o. j.: KaB/0461 1/22/SŘDaŽP/Lu

Sp. zn.: RaB/O4246/22

 

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

 

Datum: 09. 06. 2022

Vyjádření k žádosti o informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 09. 06. 2022 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 informací týkající se:

Informací a dokumentů týkající se geometrických plánů č. 1676—30/2009 a 1972—216/2013 pro katastrální

území Radvanice, obec Ostrava. Konkrétně žádáte o poskytnutí dokladů a rozhodnutí ohledně souhlasu

s dělením pozemků dle uvedených geometrických plánů, které vydal Úřad městského obvodu Radvanice

a Bartovice.

V souladu s ust. § 4a odst. 2 písm. a), b) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám tímto požadované

informace poskytujeme.

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

a životního prostředí sděluje, Že v případě žádosti, ke které byl podkladem geometrický plán č. 1676—30/2009

již proběhlo dne 24. 02. 2015 skartační řízení (na návrh 2 20. 01, 2015), 7. tohoto důvodu tuto informaci již

nelze dohledat.

K žádosti jejíž podkladem byl geometrický plán č. 1972—216/2013 Vám zasíláme Sdělení k dělení

a scelování pozemků, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Radvanice

a Bartovice, odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí dne 11. 12. 2014 pod č.j.

RaB/O8491/14/SŘDaŽP/Kol.

S pozdravem

smwrdarrš
hmw setem/A

Urad městského
obvodu

Radvanice a Bartovice

Odbor organizační
a vnitřních věcí

písemnost
evidenční Č Íjš
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dopravy a životního prostředí

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

www.radvanice.ostrava.cz Číslo účtu: 19—11622761/0100
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($%—%! Stejutářní město Ostrava

/

\ 1, Úř d městského obvodu Radvanice a Bartovice
- odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

c. 1,; RaB/O8491/14/SŘDaŽP/Kol
í

Sp. zn.: KaB/08065/14
-

Dle rozdělovníku
]

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

 

Sdělení k dělení a scelování pozemků

Podáním ze dne 21. 11. 2014 byl odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, Úřadu městskéhoobvodu Radvanice a Bartovice, požádán o vyjádření k dělení pozemků parc.č. 2124/6 ostatní plocha, jináplocha o výměře 425 m2, parc.č. 2124/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 54 m2, parc.č. 3215/1 ostatníplocha, ost. komunikace o výměře 1972 m2, parc.č. 3215/3 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 173 m2,parc.č. 3215/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, parc.č. 3265/9 ostatní plocha,ost. komunikace o výměře 2866 m2, parc.č. 3265/ 10 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 2393 mz,parc.č. 3265/11 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 2959 ml a parc.č. 3266/2 ostatní plocha,silnice o výměře 5294 m2, vše katastrálním území Radvanice, dle geometrického plánu č. 1972—216/2013,
vyhotoveného a ověřeného dne 20. 1. 2014 pod číslem 11/2014, potvrzeného Katastrálním úřadempro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Ostrava dne 10. 2. 2014 pod číslem 182/2014.

Dělením výše uvedených pozemků vznikají pozemky nově označené jako pozemek parcč. 2124/6 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 325 m2, parc.č. 2124/17 ostatní plocha, jiná plecha o výměře 8O m2,parc.č. 2124/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 mz, parc.č. 2124/19 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 5 m2, parc.č. 2124/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, parc.č. 2124/20 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 36 m2, parc.č. 2124/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, parc.č. 3215/1 ostatní
plocha, ost. komunikace 0 výměře 1843 m2, parc.č. 3215/11 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře
116 m2, parc.č. 3215/12 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 12 m2, parc.č. 3215/3 ostatní plocha,
ost. komunikace o výměře 4 r02, parc.č. 3215/13 o'statní plocha, ost. komunikace o výměře 162 m2,
parc.č. 3215/14 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 8 mz, parc.č. 3215/4 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 9 ml, parc.č. 3215/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33m2, parc.č. 3265/9 ostatní plocha,
ost, komunikace o výměře 2824 ml, parc.č. 3265/27 ostatní plocha, ost, komunikace o výměře 41 m2,
parc.č. 3265/10 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 2369 m2, parc.č. 3265/28 ostatní plocha,
ostkomunikace 0 výměře 24 m2, parc.č. 3265/11 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 2958 1112,
parc.č. 3265/29 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2, parc.č. 3266/2 ostatní plocha, silnice
o výměře 5213 ml, parcč. 3266/8 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 75 m2 a parc.č. 3266/9 ostatní
ploclia,jiná plocha o výměře 6 m2, vše v k.ú. Radvanice.

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle §82 odst. 3 stavebního zákona doručenou
žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, IČ 00845451, se sídlem
Těšínská 281/87, 716 00 Ostrava - Radvanice, statutárního města Ostravy, IČ 00845451, se sídlem
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava a Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace, IČ 00095711, se sídlem Uprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz o vydání
rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 2124/6, parc.č. 2124/8, parc.č. 3215/1, parc.č. 3215/3, parc.č. 3215/4,

' parc.č. 3265/9, parc.č. 3265/10, parc.č. 3265/11 a parc.č. 3266/2 v k.ú. Radvanice a dospěl k závěru, že není
důvodné pro dělení předmětných pozemků v katastrálním území Radvanice stanovit žádné podmínky.

Těšínská 87/281, 716 co Ostrava 10: 00845451 DIČ: cz 00845451 © ŠTŘÁVA | I IČíslo účtu: 19-1 1622761/0100
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www.radvanlceastravacz
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Rozdělovník:

l. Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a. Bartovice, Těšínská 281/87, 716 00 Ostrava —
Radvanice

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava » Moravská Ostrava
3, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava —

Přívoz
—

Dále obdrží;

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava — prostřednictvím žadatele

Těšlnská 87/281‘ 716 OO Oslrava LC: 00845451 DlČ: CZ 00845451

www.radvanlce.ostrava.cz Clslo účtu: 19—11622781/0100

 


