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Město Ostrava- Úřad MO Vítkovice

Odbor výstavby, ŽP a SŘ

Mírové nám. 1

,. . „. 703 79 OSTRAVA-VÍTKOVICE

Vas dopls Cj. / ze dne:

. .. 7m br27

Nase Cj.: --381/5477/2020 q

vyřizuje: _
Spisový znak: 130.

Praha 21.1.2020

Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - domy čp. 536 a 531, O-Vitkovice,

Josefská

Dobrý den,

z důvodu sledování a vyhodnocení současného stavebního vývoje v lokalitě Josefské (Josefinské)

kolonie jakožto Městské památkové zóny Ostrava — Vítkovice (prohlášené vyhláškou MK ČR č. 108

ze dne 1.4.2003 s účinností od 1.9.2003), Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme, o poskytnutí následujících informací:

1. Zda bylo vydáno stavební povolení (příp. dodatečné stavební povolení) kstavebním

úpravám v % domu čp. 536, Kovářská 8, na pozemku parc.č. 402/10, k.ú. Vítkovice (zejm.

kvestavbě vikýře a provedení francouzského okna). Pokud bylo stavební povolení vydáno, žádáme

o jeho poskytnutí, vopačném případě žádáme o informaci o stavu řízení. Ve věci bylo vydáno

závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy 25 159/2017.

2. Zda bylo vydáno stavební povolení (příp. dodatečné stavební povolení) kstavebním

úpravám v exteriéru % domu čp. 531, Obránců míru 66, na pozemku parc.č. 403/5, k.ú. Vítkovice

(zejm. výměna oken vč. novodobé přístavby, vikýř). Pokud bylo stavební povolení vydáno, žádáme o

jeho poskytnutí, vopačném případě žádáme o informaci o stavu řízení. Ve věci Magistrát města

Ostravy vydal závazná stanoviska KS 0238/2018 a KS 0237/2018.

Požadované informace, včetně všech příloh prosím zašlete na e—mailovou adresu:

S pozdravem
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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

   
Vaše značka: NPU-381/5477/2020

ze dne: 21.1.2020

C.j.: V1TK/01942/20/VŽPaS “ Národní památkový ústav

Sp. Zn.: S-VITK/01307/20/2

Vyřizuje:

Telefon:

ID dat. schránky:

E-mail:

 

Datum: 29.1.2020

Informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

Statutární město Ostrava, ÚMOb Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu jako

příslušný stavební úřad obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb.,

0 svobodném přístupu kinformacím vplatném znění, kuvedeným domům vMěstské památkové zóně

Ostrava -Vítkovice.

Stavební úřad sděluje následující:

% domu č.p. 536, Kovářská 8, na pozemku p.č. 402/10 v katastrálním území Vítkovice, vestavba vikýře

a francouzské okno — stavební povolení ani dodatečné povolení stavby nebylo vydáno, řízení v této věci

není vedeno.

% domu č.p. 531, Obránců míru 66, na pozemku p.č. 403/5 v katastrálním území Vítkovice, výměna

oken včetně novodobé přístavby, vikýř — stavební povolení ani dodatečné povolení stavby nebylo vydáno.

Stavební úřad usnesením přerušil řízení o odstranění stavby, usnesením přerušil řízení ve věci dodatečného

povolení stavby mimo jiné z důvodu chybějícího kladného závazného stanoviska MMO, ÚHAaSŘ.

V obou případech bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu.
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příloha:

- kolaudace přístavby zádveří r.č. 81/99 ze dne 12.4.1999 a geometrický plán

OSTRAVAlf!

vřrxovlcz



W;;ÉsTO os'I'RAVA

am MĚsTSKÉHO OBVODU vÍTKOVICE

T'“

„BOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍo

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1,703 79 OSTRAVA—VÍTKOVICE

VÁŠ DOPIS ZN. : 1 \

,ZE DNE:

NAŠE ZN.: výst/15223/99-

VYŘI ZUJE :

TEL . :

FAX :

DATUM:

Á.ciaadace stavby — rozhodnutí č. 81/99
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Stavební úřad obdržel návrh paní

na kolaudační řízení stavby "Přístavba zádveří"

k domu č. popisné 531 na ul. Obránců míru 66 v Ostravě—Vítkovicích.

Stavební povolení bylo vydáno odborem výstavby a ŽP ÚMOb Vítkovice dne

28.%.1997, č. rozhodnutí 89/97, zn. výst/3792/97

Město Ostrava, ÚMOb Vítkovice, odbor výstavby a ŽP jako stavební úřad

( \

příslušný podle ust. § 117 odst.1 písm.c) zákona č.50/1976 Sb. o

územním plánování a stavebním řádu v platném znění, ust. § 58 odst.3

písm.b) a odst.5 písm.b) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích V’ platném

znění a článku 8(3) OZV města Ostravy čís. 10/1992 (Statut města

Ostravy) v platném znění na základě uSt. § 82 odst.1) zákona

č.50/197 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb., zákona č.425/1992 Sb.,

262/1992 Sb., zák.č. 43/1994 Sb-, zák- č.19/l997 Sb. a zák.

č.83/1998 Sb. (dále jen “stavební zákon")

p o v o l u j e u ž í v á n í

přístavby zádveří k domu na

pozemku č. parcelní Vítkovice v Ostrave~V1tkov1c1ch,

zaměřené dle geometrického plánu c.

Jedná se o jednopodlažní, zděnou přístavbu zádveří k jednomu bytu, ve

čtyřdomku, střecha je pultová dřevěná, krytina plechova, svod destove

vody je zajištěn.

ístavba je větrána třemi okny, vstup je dveřmi 900/1970 ‘mm,

vvrovnévaci schodiště je uvnitř přístavby.

Podlaha je tvořena dlažbou, vytápění je elektrickým přímotopmým

tělesem

Bližší technické údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je

uložena u odboru výstavby a ŽP ÚMOb Vítkovice.
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rozh.č.81/99 výst

idůvodnění

tavební úřad přezkoumal předložený návrh na kolaudační řízení uveden.é

tavby a vykonal ústní jednání spojené s místním šetřením., při němž

vylo zjištěno nasledující :

Ěodmínky stavebního povolení byly splněny, stavba byla realizována

podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení

Stavebník iředložil geometrický plán pro vyznačení přístavby č.

Stavební úřad neshledal závady, bránící užívání.

Užívaním nebudou ohroženy veřejné zájmy ani ohrožena či nepřiměřeně

omezena práva a pravem chraněné zájmy účastníků řízení

Poučení () odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení

ke stavebně správnímu odboru Magistrátu města Ostravy prostrednictvim

zdejšího odboru.

  

Gmdůš

* účastníci rízen
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703 00 Ostrava

703 00 Ostrava

703 00 Ostrava

Město Ostrava, Mestsky obvod Vítkovice, pan starosta

~ Město Ostrava, ÚMOb Vítkvoice, odbor správy majetku

  

  

dotčené orgány státní správy a ostatní

— MMO, odbor MIS, odd. GIS (po nabytí právní moci)

— Katastrální úřad Ostrava (po nabytí právní moci)



 

WKAZ WMER PODLE KATASTFZU NEMOVITOSTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   

DOS/www STAV
NOW STAV

*
,. (

.E 5— Pom-mam se siavem evadance „„DEL“
-

( .
n

'

, - * » ' »“ — - "Í “ av x 2 h T}—
im Vymera Druh , Parc—am Vymem Druh S Ě pr ”Ch V ta “ ě“.. A ,

_* poaemhu mělo pmemku 1% g Parceim élslo Č, listu Výměra dílu Ě
ha % m?— ha m2 »; v PK v KN viem. ha mf C“

V

I' r 1,_,r-- * , ‘ ,— „ ::.a. -'3/' „ „.. * , f0 5.04 ~45 1„„ _ „ :25 myf;— whim . ; ,a;W 5’

„ ,
,m e—O. _

jf. „rr ,; í» I.": ___F—ÉCJST.PÍ. ]] 7 ff. ..?u ,' “L „

„za:-fit? .“? 94 ,;„ , ., ,. , „

".: . ig? ‘57, J! xD?/511.732? ita??/ff Arai;/12:72? £7

.;<; . „ca-»
%         

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

\v’wmmruel Okres: [živí,—gm Obec: (593/34-0711'12 K. új. :;

"" "= ““z. ' " ' '.: ’> Z Z '. r»: -.
EÚÍVÝ'Í'É-Ě RA. Casio zaka ry (Dianu) Mapam hs! c © 1 PM c <1

  

 

 

OPAVA

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  
Zaméfil Vyholovii 1 Dvéfil

Potvrdil

ff? &. 4105 Uni”- šílí—ř. 71675 DNE , - Dne Čísio L

  

 

EU "Ci-š. 1998

Souiad očísiovánv' parcel s; uuají

kalaatru pemoyimstg: SE paw: "

 

   

   

  

E hranice byly přírodě Dznn.._.

  

a < a_fřednoslf

odpofilk‘i‘a‘: Pm“ njfiifsim‘n

 

   

$171,911 . .

    

     

 

  
 

{/mé-(a vypoůtana   
: wmvnanýzh sou-faunu: v systému JTS'rí

_ přmm méfmych mé: nebo 7.x": souřadnic re: vyrovnaní

grain?»

  L
_
_
_
_

:admcrř bodů označených čisíy' a ostaní méfmke í

<=. jsou uíoženy u l—zalastrámího úřadu. ,   
  

 


