
 

Stavební úřad Ostrava — Vítkovice

Mírové náměstí 1

105A/Ostrava — Vítkovice

V Praze dne 30. 3. 2018

Véc: Žádost o sdělení informace dle zák. č. 109/1999 Sb.

Vážení,

jménem společnosti Albertov- si dovoluji požádat o kopii územních rozhodnutí dle § 77

písm. a) a b) zák. č. 183/2006 Sb. pro akci „festival Colours of Ostrava“, která se koná na území

vysokých pecí Dolní Vítkovice v katastrálním území Ostrava - Vítkovice.

Žádáme kopie vydaných územních rozhodnutí v letech 2016 a 2017 a byla-Ii již vydána, pak i

pro rok 2018. V případě, že územní rozhodnutí pro rok 2018 ještě vydána nebyla, pak si dovolujeme

požádat o zaslání kopie Žádosti o vydání územních rozhodnutí dle § 77 písm. a) a b) zák. č. 183/2006

Sb. Předem děkuji.

S úctou
   



1/1

  

Úřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

&% Statutární město Ostrava

OVaše značka:

 

Ze dne:

Č.j.: VITK/06598/18/VŽPaSŘ

.Z .: S-VITK 06129/18/2

Sp n / Albertov-

Vyřizuje:

Telefon: 599 453 149

Fax: 599 453 209

E-mail:

Datum: 2018—04—09

Sdéleni

Podání informace podle zák. č.106/1999 Sb.

Podáním ze dne 2.4.2018 obdržel stavební úřad žádost společnosti Albertov_

, žádost o podání informace podle zákona č. 136/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. Jedná se o informace, případně zaslání kopií územních
rozhodnutí podle ust. § 77 písm. a (umístění stavby nebo zařízení) a písm. b (změna využití území) zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů pro akci „festival Colours ofOstrava“, který se koná
na území vysokých pecí Dolní Vítkovice. Požadavekje za období 2016 a 2017, případně 2018.

Statutární město Ostrava, ÚMOb Vítkovice, odbor výstavby, ŽP a stavebního řadu jako stavební úřad

příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 pism.c) zákona č.183/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“, ustanovení § 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění a ustanovení čl.22 písm.c) odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy

č.14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění Vám po posouzení Vaší žádosti podle ust. § 14 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen

„zákon“) podává podle ust. § 4 zákona k uvedené věci tuto informaci:

Lokalita „Dolní oblasti“je situována na území městského obvodu Vítkovice a městského obvodu Moravská

Ostrava ve statutárním městě Ostrava. V k.ú. Vítkovice jsou dotčeny zejména pozemky č. parcelní 1051/1,

1051/95, 1051/99 a 1051/188, jejichž celková výměra je cca 25 ha. Podle ustanovení čl.22 písm.c) odst. 1

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění, mohou
vpřenesene' působnosti městské obvody vydávat územní rozhodnutí o změně využití území pouze do

celkové výměry 1 ha; v případě překročení te'to výměry je příslušným stavebním úřadem Útvar hlavního

architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Zdejší stavební úřad vroce 2016, 2017 ani 2018 pro uvedenou lokalitu vrámci „festivalu Colours of
Ostrava“ nevydával žádné územní rozhodnutí podle ust. § 77 písm.a) a b) stavebního zákona, ani nebyla
0 územní rozhodnutí podána žádná žádost.
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