OZNÁMENÍ
PRODIIJE

STATUTÁRNÍH0

v obci:

Ostrava

koilastrďlním úaemí:

Morawská ostroNa

v /oft&/i.úě..

tí/ď§ď#f'A..

MĚSTA

0ST

ul. Stodolní, Porážková, Masná

statutámí město ostrava

0 záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením č. 1567/ZM1822/25 Zastupitelstva města Ostravy dne
15. 9. 2021.

Oznámení. je zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (1okalita ul.
Stodolní, ]Porážková, Masná), včetně všech součástí a příslušenství, a to:

-

pozemek parc.č.1942/12, jehož součástíje stavba: Moravská ostrava, č.p. 3204, obč. vyb.

-

pozemekparc.č.1948

a to v sou]adu s tírito oznámením záměru prodeje a iýzvy k podání nabídek,
přičemž sÍ vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr a výzvu k podání nabídek zrušit.

`]ZÍz]La k i)Odání nabídek na koupi Dozemků v lokalitě ul. Stodolní

Porážková. Masná (Rezidence Stodolnil

1. ČÁST
_

_T

1.

I

___T_

Předmět prodeje

1.1 Pozemky

nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Stodolní, Porážková, Masná Rezi'dence Stodolní), včetně všech součástí a příslušenství, a to:

-

p(>zemek parc.č.1942/12, jehož součástíje stavba: Moravská ostrava, č.p. 3204, obč. vyb.

-

pozemekparc.č.1948

(dále také jen „Pozem]qr").

2.

Vymezení pozemků

2.1. Stručný popis území -lokalita u]. Stodo]ní, Porážková, Masná - „Rezidence Stodo]ní"
Kom]plex nemovitostí Rezidence Stodolní se nachází v jádrovém územi' města, v městské památkové
zóně a navazuje na lokalitu historických Jatek, kterou město postupně rekonstruuje a dostavuje
s cíl€m vytvoření nové funkční čtvrti nabízející kromě samotného prostředí dominantní galerie
současného umění, multifimkční prostředí administrativy, služeb a bydlení. Dále bezprostředně
navazuje na ulici Stodolní, jednu z klíčových pěších zón s pestiým společenským vyžitím.
V neposlední řadě navazuje na páteřní dopravní inffastrukturu města, která zajišťuje jeho výbomou
dopraLvní dostupnost, avšak zároveň představuje i jeho limity.

Město v minulosti nabylo některé nemovitosti v území se záměrem scelit vlastnictví dojedné ucelené

plochy, a tím získat možnost určovat budoucí podobu a rozvoj této lokality v centm města ve vazbě
na ostatní zde realizované projekty (konverze historických městských jatek, BD Janáčková,
Prodloužená Masná). Původně byl v lokalitě zvažován projekt městského multižánrového
kultu]mího centra, vzhledem k převedení části jeho obsahu do privátního projektu Ostrava 2020
a také vzhledem k jiným prioritám města při budování kultumí inffastruktury byl však tento záměr
Opuštěn.

Záměrem města je nyní prodat nemovitosti jako celek za účelem jejich celkové rekonstrukce
a případné dostavby s funkcemi, které budou vhodně rozvíjet současné území a zároveň budou
reflektovat připravované záměv v území, vše v souladu s Regulačními podmínkami zpracovanými
příspěvkovou organizací Městský ateliér prostorového plánování a architektury.
Pozemek parc.č. 1942/12 má rovinatý charakter s možností napojení na veškeré inženýrské sítě.
Přístup k pozemku je z místních komunikací. Součástí pozemku je stavba č.p. 3204, která se skládá
z 5 stavebně oddělených budov. Původně se jednalo o komplex 6 stavebně oddělených budov,

budova bývalé prodejny OKAY byla již statutámím městem Ostrava s ohledem na její techniclý
stav z,demolována. U objektu je fimkční pouze přípojka NN, ze které probíhá zásobování elektrickou
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energií stavby rekonstrukce městských jatek a kamerového systému časoměmého videa, mapuj ícího
průběh rekonstrukce. Ostatní přípojky, které v minulosti zásobovaly objekt elektrickou energií,
vodou a teplem jsou odpojeny, rovněž tak i kanalizační přípojka není fimkční, zvláště pk
po zbouání části objektu, který stál na nynějším pozemku parc.č. 1942/1.

Jedná se o objekt bývalých Městských jatek 11, postaven v letech 1927-1928 v centru části Moravská
Ostrava. Okolní zástavbu tvoří jednak historický objekt ostravských městských jatek (kultumí

památku) a dále objekty občanské vybavenosti (restaurace, obchody, kancelářské prostory).
Stavba č.p. 3204, která je součástí shora uvedeného pozemku, je ve špatném technickém stavu,
bez jakéhokoliv využití. Některé z konstrukcí a závad byly opravy, zejména části degradovaných
krov(>vých konstrukcí střech, nicméně i dnes jsou v některých místech patmé známky zatékání.
Vzhledem ke svému stavebně-technickému stavu není pro stavbu zpracován Průkaz energetické
náročnosti budovy.

První část stavby tvoří jednopodlažní haloiý objekt železobetonové monolitické skeletové
konstrukce, bez hydroizolace, s vestavěným patrem, se střechou se střešními světlíky
ze železobetonu. Stav železobetonových i ocelových konstrukcí je dobrý, dřevěný krok i stropní
konslrukce jsou ve špatném stavu. Většina prvků krátkodobé životnosti byla již v průběhu trvání
stavby vyměněna, jejich stav je většinou dobrý. V minulosti byl využíván k různým účelům. Celý
objekt je neuzavřený z dvomí části obvodovou stěnou. Ta byla zbourána.
Druhou část stavby tvoří dvoupodlažní objekt z monolitického betonu bez hydroizolace,
se sedlovou střechou. Stav železobetonových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov je v horším stavu,

po pi.ovizomí opravě. Většina prvků krátkodobé životnosti byla rovněž v průběhu trvání stavby
vymčměna, jejich stav je většinou dobrý. Objekt v minulosti sloužil jako hema, taneční klub, bar
i k administrativním účelům. Vstupy do provozoven byly řešeny z ulice Stodolní.
Třetí část stavby tvoří dvoupodlažní objekt z monolitického betonu bez hydroizolace. Stav
železobetonových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov v horším stavu, po provizomí opravě. Objekt

původně sloužil jako hudební klub a restaurace. Vstup do provozovny byl řešen rovněž samostatně
z ulice Stodolní.

Čtvftou část stavby tvoří dvoupodlažní objekt z monolitického betonu bez hydroizolace,
se sedlovou střechou. Stav železobetonových konstrukcí je dobrý, dřevěný krov i strop
nad 2. NP je v horším stavu. Část objektu je v původním, ve velmi špatném technickém stavu, jsou
zde patmé známky zatékání. Na fasádě v levé části nad průjezdem jsou patmé trhliny v omítce,

jejichž původ by vyžadoval podrobnější průzkum. Objekt v minulosti sloužil jako prodejna rychlého
občerstvení a pánský klub. Vstup do objektu je řešen samostatně z ulice Porážková.

Pátou část tvoří torzo jednopodlažní stavby, která původně sloužila jako nebytové prostory
propojené s ostatními částmi objektu. Stav železobetonových konstrukcí je havarijní, provedené
sanace se jeví jako neekonomické, dřevěné konstrukce již neexistují, rovněž tak veškeré zděné
konstrukce jsou dožívající. V současné době tvoří pouze bariéru oddělující stavbu od okolního
prost()ru.

Pozemek parc.č. 1948 má rovinatý charakter s možností napojení na většinu inženýrských sítí. Spolu
s pozimkem parc.č. 1942/12 tvoří fimkční celek, kde je přes tento pozemek jeden ze vstupů
do budovy.
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2.2 Faktický a právní stav Pozemků
Pozemek parc.č. 1942/12 je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy, pro oprávněného vlastníka
pozemku parc.č. 1946 vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Pozemek parc.č.1948 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava je zatížen věcným břemenem

zřizování a provozování vedení, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Příslušné smlouvy tvoří přílohu č. 2.5 a přílohu č. 2.6 této výzvy.

Oba pozemky se nachází v dobývacím prostoru Vítkovice I -vyjádření DIAMA, s.p. tvoří přílohu
č. 2.8, této výzvy.

Statutámímu městu Ostrava není známo umístění jiných inženýrských sítí v předmětných
pozemcích, než je uvedeno výše.

2.3 Vyme;zení území z h]ediska Územního p]ánu města Ostravy
Podle platného územního plánu leží pozemky v ploše smíšeného způsobu využití -bydlení
a občanské vybavení. Území se nachází v městské památkové zóně.

Regulační podmínky pro zástavbu bloku Rezidence Stodolní, UL. Stodolní, Porážková, Masná byly
vypraLcovány Městským ateliérem prostorového plánování a architektury.

2.4 Znalecké ocenění pozemků
Pozemky byly oceněny cenou obvyklou v celkové výši 23.638.760 Kč:

a) znaleckým posudkem č. 22/21 ze dne 30.3.2021 zpracovaným XXXXXXXXXXX, s platností
6 měsíců ode dne jeho zpracování, dle kterého tržní hodnota pozemku parc.č. 1942/12 včetně
součástí -stavby č.p. 3204 a příslušenství činí 23 .150.000 bez DPH

X, s platností
6 měsíců ode dne jeho zpracování, dle kterého cena v místě a čase obvyklá pozemku parc.č.

b) znaleckým posudkem č. 32/21 ze dne 19.4.2021 zpracovaným
1948 činí 488.760 Kč bez DPH.

Znalecké posudky budou na počátku roku 2022 áktualizovány.
Sjednaná kupní cena musí vždy v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3.

Budoucí využití pozemků

3.1. Budoucí zástavba
Vzhledem k různorodé okolní zástavbě nejsou kladeny speciální podmínky na vzhled stavby. Nový
objekt či soubor objektů však bude kvalitní vícepodlažní architektura městského typu, který
odpovídá poloze v centrální části města a bude vhodným způsobem doplňovat stávající objekty,
které tvoří uliční čáru Stodolní. Výšková regulace je doporučena 4 nadzemní podlaží + ustupující

podlaží, směrem k ulici Porážková je možné 5 nadzemních podlaží -viz regulační podmínky.

3.2 Pěší gL cyklo lávka

Zájemce bere na vědomí, že v ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a budovou
galerie Plato je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území
u Městské nemocnice Fifejdy přes ulici Místeckou a ffýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková,
Masn,á, Janáčkova, Pobialova a Stodolní a.
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Zájemce má možnost, v případě, že dospěje k názoru, že je to pro jeho řešení vhodné, zaústění této
lávky implementovat do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ní napojit.
V takovém případě bude lávka ústit do ulice Masné nebo Stodolní, bude umožňovat nepřetržitý
průchod a průjezd pro veřejnost po 24 hodin denně všem bez rozdílu.

Zájemcq.. předložením nabíd]qr Ě=arantuie. že se se všemi v této vÝzvě uvedenými Dodk]adv
a...pří]oba]p±i ®řípadně další dokumentací, kterou si vyžádá, nebo bude veřejně přístupná na webových
stránkách města: www.pozemky.ostrava.cz) seznámi].

In. ČÁST

Město vyzývá zájemce k podání nabídek za účelem koupě Pozemků v ]oka]itě ul. Stodo]ní,
Porážková, Masná (Rezidence Stodoln]) za účelem rea]izace investičního záměru, přičemž
obsahové náležitosti nabídlqr se vymezují v bodě 1. a 2.
1.

Vymiezení předmětu koupě:

Zájemce vyjádří ve své nabídce zájem nabýt Pozemky v plném rozsahu.

2.

Záměrvyužití území

Zájemce předloží nabídku, sestávající se z těchto částí:
2.1 popis zamýšleného budoucího způsobu využití Pozemků zájemcem včetně specifikace účelu stavby,
kterou hodlá zájemce na Pozemcích realizovat, který bude respektovat platný územní plán města
a Regulační podmínky;

2.2 prezentace celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě (např. fomou vizualizací); její
součástí bude doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi pro území, které je předmětem prodeje,
tak, aby byl záměr zájemce pro rozhodnutí města vypovídající;

ZáyLaméíffafické)Dřílohvnabídkvtvoří:
1.

siluační výkres, fomát A3, který prokáže soulad s Regulačními podmínkami v měřítku 1 :500;

2.

axonometrické zobrazení objemového řešení (nezobrazující detaily fasád apod.) prezentující
soulad záměru s Regulačními podmínkami, vztah záměru ke svému okolí

3.

minimálně jeden řez územím, který doplní objemové řešem'

4.

podrobnější popis řešení ve vztahu k stavebnětechnickému provedení, zejména opláštění včetně
střechy, konstrukční systém, technologie

Eajs±±!±ativní ořílohu nabídkv tvoří

1.

doplňující grafické podklady dále upřesňující předkládaný záměr, např. vizualizace z perspektivy
chodce; tyto podklady musí být v základních parametrech shodné se závaznými přílohami
nabídky

2.3 popis záměru za účelem vyhodnocení jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného
řešem', ať už z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či flinkčnmo řešení;
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2.4 předpokládaný temín pro dokončení výstavby, kterou má zájenice záměr na Pozemcích realizovat
(počítáno od uzavření příslušné smlouvy do podání žádosti o příslušné oprávnění k užívání
výstavby);

2.5 cenovou nabídku s uvedením nabídkové kupní ceny bez DPH, kdy kupní cena musí být stanovena
miniinálně ve výši 23.638.760 Kč bez DPH stanovené znaleckým posudkem č. 22/21 ze dne
30.3.2021 a znaleckým posudkem č. 32/21 ze dne 19.4.2021 (přičemž sjednaná kupní cena bude

vždy v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů);

2.6 konk]rétní údaje o způsobu financování (se specifikací -koupě Pozemků, realizace);

2.7 ident:ifikace zájemce a uvedení osoby, která je oprávněná jednat za zájemce, včetně jejího podpisu
a uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail).

3.

Forma zpracování nabídlq)r

Nabídka zájemce bude mít písemnou fomiu a bude statutámímu městu Ostrava doručena nejpozději
do 3,0. 11. 2021 do 12.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude

uvedeno "Rezidence Stodolní -NEOTVÍRAT" a název a adresa sídla odesílatele.

Zájemce informace v nabídce uvede jasně, jednoznačně, vážně a v takovém rozsahu, ve kterém bude
připraven se smluvně zavázat.

Údaje uvedené v nabídce budou podkladem pro sjednání jednotlivých závazků zájemce ve smluvní
dokumentaci.

IHI. ČÁST
'

1.

_

_

1_-

Obecné informace

1.1 Podniínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu
sm]uvní dokumentace (zejména kupní sm]ouvy, smlouvy o zřízení služebností, případně
sm]ouvy o sm]ouvě budoucí kupni), přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda
týkají'cí se obsahu a rozsahu věcného předkupnflo práva, zákazu zcizení, závazků spojených
s výstavbou na pozemku, práva odstoupit od smlouvy, smluvních pokut souvisejících s porušením
smluvených povimostí.
1.2 Statutámí město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění doručených nabídek či doplnění
dodatečných infomací od jednotlivých zájemců.
1.3 Statutámí město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat,

případně fmálně nekontrahovat.
1.4 Statutámí město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech
souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií.
1.5 Statutámí město Ostrava si vyhrazuje možnostjednat o nabídce ve spojitosti se sjednáním podmínek
smluvní dokumentace. Připouští se rovněž jednání mezi statutámím městem Ostrava a zájemcem
za účelem finální kontraktace se společností zvláštního určení založené zájemcem.
1.6 Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutámího
města Ostrava hrazeny.
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2.

Přílohy:

2.1 územní infomace
2.2 letecký snímek
2.3 částečný výpis z listu vlastnictví č. 2577 pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
2.4 Regulační podmínky
2.5 Smlouva o věcném břemeni č. 10920/2010/OMR
2.6 Smlouva o věcném břemeni ze dne 1. 10. 2003

2.7 Digitální podklad pro vyhotovení závazných příloh nabídky
2.8 Vyjádření DIAMA, s.p.

I{.U.

Í`10FiAVsl{A

OSTRAVA,

OBEC

OSTRAVA

1.4

1

j

VÍPIS Z KATASTRU N"OVITOSTÍ
prokazující gtav evidovanÝ k datu 03.08.202J 09í55..03
Vyhotwano bežúplatně dálkcNým přístupem pro účel: Pozemkové úpravy, č.j.: 1 pro Sta{utámí město Ostrava

Okres : CZO8{}6 0strava-město

Obec: 5548210strava
liist vlastnictví: 2577

Kat.území: 713520 Moravská Ostrava

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné ěíselná řadě
A Vlastn`ík, jíný/ oprávněný

Identífikáto±

Vlastnícké právo
Statutární :město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
Mora[vská Ogtrava, 70200 0strava

Podíl

00845451

čÁSTEČNÝ VÝPIS
8 Nemovítosti
Pozemky

Parce,la

V_Ý!p_ě_r€_|.p2J|3=i±|:±___pozeF±u____.__

ZZp±±±P_____v±z±±i±ži±L___±p]É±±_:g_c±y

1942/12

3537 zastavěná plooha a
nádvoří
Součástí je stavba.. Moravská Ostrava, ě.p. 3204, obě.vyb.
Stavba stoji na pozemku p.č.:

1948

1942/12

210 zastavěná plooha a

nádvoří

=bořeniště

81 Věcná ipráva s.'Loužící ve prospěch---ň=rioůto`s--tí` -ů==čás-t-i-=
É '---+~€
- Bez
zápigu

c

věcná práva zč|těžuj ící nemovítos_ti__Ú-____.gáš-ti____É J__čétné_.______Šiii5úff
Typ vztahu

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
Oprávnění pro
čEZ Eiigtribuce,
Podmcikly, 40502
Pc)vinnost k
Parce!la: 1948

:éě:i; :g7:ágŤá2:3žš3á5Děěín -

LÍstína ::±=::ap:á::íŽ:nánrěg:€:g.žá:g:ne . úpLatná

ze dne o±. ío.2oo3. Právní úěínky
V-4621/2003-807

Listína Ohlášení přechodu oprávnění {zákon ě. 670/2004 Sb., ěl.11}

ze dne 06.08.2007

Áistína Výpis z obehodníh® rejstříku prokazující přeměnu obchodní Z-24278/2007-807
společnosti fúzí
KrajskÝ goud v Ůstí nad I.abem, oddíl 8, vložka 2145.

Pořaďí k datu podle právní úpravy'' úěinné v době vzniku práva

Z-19674/2010-807

o Věcné břemeno chůze a jízdy
v rozsahu GP ě. 3291-99/2009

0práivněni pro
Parce.la: 1946
Povinnost. k
Parce:l.a: 194Ž/12

Ztis€Íma Smlouva o zřízení věcného břemene -ůplatná
vkladu práva ke dni 14.10.2010.

ze dne 12.10.2010. Právní úěinky

Pořaďí k datu podle právní úprav]r úěinné v době vzniku práva
D

V-11777/2010-807

Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu
Nemovltostl jsou v úzeinnim obvoďu, ve
nemovltostí
Katastráiní úřad pro Moravskosiezský kraj, Katastráiní pracoviště ostrava, kód; -á67-:

VÍPIS Z KAmsTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovanÝ k datu 03.08.202J 09..55..03
0kres: CZ0806 0strava-město

Obec: 5548210strava

Kat.území: 71352:0 Moravská Ostrava

List vlastnictví: 2577

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné ěíselné řadě
Typ vztahu

o Pozemek se nachází v dobÝvaoím prostoru
Vítkovic}e I
Povínnost k
Parc{Bla: 1942/12, Parcela: 1948

Plomby a upozornění - Bez zápisu
E

Nabývací

títuly

a

-5-I-né-podklady ----žápi'š-u

----------------------------- ` ----------. ~~

Lístina
o Vznik práva z€i zákona zákon ě.172/1991.
POIJVZ:1507/1999

Z-1601507/1999-807

Pro.. Statutár[ní město Ostrava, Prokeěovo náměstí 1803/8, Moravská RČ/JČO.. 00845451
Ostrava, 70200 0strava
o Smlouva kupní ev. ě. 2519/2017/Mď ze dne 08.08.2017. Právní úěinky zápisu k okamžiku
17.08.201710:11:53.

Zápis proveden dne 08.09.2017.
V-13897/2017-807

Pr°.' 85::::::nSogš8tss:::::Vaí Prokešovo náměstí 1803" Moravská

F

RČ/TČo.. oo84545i

Vztah bonítcwaných půdně--€Fóió-Ťíckých j-edňot-ék ----Í-ÉPE-J-} ---- k ---- Éaióél-ári--==---É=zz i-ÉĚĚĚĚ=

Nemc>vitostí jsou v územním c>bvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovítostí ČR..

Katastrální ůĚad pro MorENBkoslezBkÝ kraj , KaLtastráLní pracoviště Ostrava, kód: 807.
Vyhotovil....
Český ůřad zeměměřic:ký a katastrální - SCD

wemovítogi:i jsou v územT]Ím obvodu, ve kterém

Vyhotoveno..

03.08.2021

10:19:08

sta'tní správu katastru nemovJ tos c í
Katast:rální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.
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název Ftegu|ační padmínky pr® zá§tavbu bloku

Reziden€e Stodolní, UL. St®d®lní, Porážk®vá, Ma§ná

identlfikační

Pozemky:

urba n i§m us a k®n tem ,,aka , ity

:a:nfai!'3;:inoíg:iudo:gĚša;,#oí##nii;i##o:vť;oosÍ;:::iy:fk?e:Í3i,ip:ť;aé#k#ť#p:Eá:3,7#a?v#bša.§#io#:3§ip%;;oi:::gégh:o:;i:§E;i::íía;c;áász::Ií;vt,Gů;:í::H,,t;:í;:!:
msab.P®Eemd"nacm=lvhlpzMoravakúOslrava{mstavebnlčlmo§laevzlaMpom.nnostadsouhlaG.nlnávmuvýkSnnýmorSÉnem§táinl
pamálkwé péč®).

BkkRozlď€nceSbdolní|®®bkbpenulk!fMůsnag,je}ÍždostavbBj€
."„,`..v„,uBquw"puLirtuF"u«cifyiBsnqLJ,Mti±aostavbB]€vpokmčil€táz{ProjeklovýchpíípÍw.Dél®u»€ÍSlodolni,jednouzklígových
_,±1,_1. _1_ --___,\,
\ pS§khzónumffim6Sú.pft]dpm3IqiemMsa"m|atgk.ftleré|§ounmiVetsn.§lavbyaiekanslrukcenamd§tgkougBleril,VzlahzÉsiavbyka
_ t_`.T ,.,... _ ,,,,. V „„ ,V ..fl g,BVLlr t] lE;hpfl5lTUxt;B Tla mast3Kou gBTerii, vztah ZÉsiavby k®

arch,tektura vĚřejnéhD íprostoru

Stávůji€Ímu veř€jnému pío§toru l f)římdriÝ
mvň i`auijÉnů
uAJ.inú
Ám.i]`rpnas,or
r-n-i ~!i mus,
n^,.,Lmíhadstandam,
.-.. d_h _ m
ů#kgj,ÍgícTÉ%,ťsí3,§ť3Féuhg,á;§áo,,g.,
p„padný
nwě navriený
va,e,ný
kvawh a reproze"timasmdpov,dající poh„

VžmBd€m*různo"®koínlzóÉtévběne|soukfadenyspe€Iůmpeďmínkynavzm®d§lavby.noyýo""&souborobjeků
_ _ _, _ _ _ ,`.___„ ,r--,„„ r-vi .... iT`7 " v"wL] Diďvgy. iioyy opjeKI CI Soubor objeklů Všsk bude kvalll«l
VÍC®P®dfažflíamhllakltimmĚdnLÉhhlmH bibfú Ari»AwÍ,iÁ nA]^ ...... _..i]_f iiL„ __..

a rch itektonickÉ ře§en í z ám ěm

.

_

#:oĚ{:u:l:€;#Ť,gp!oa*n,g`;ad:o'*:i:SSj5#;i:i!#p!a:c;e:j;3sEn*dr:yúdpÉ+Pť3:uep:jiS°iT`oáára'žiÉd§oUu#%ía3ob,r,f3 řwha°§dnnd*Í8ům8:b:#í8,°P;ft#lk:tvádv#ici:tl.g5#ikieré

modrozelená infrastíuktura

ZBůčelsmzuyšw"ůdůpip"městskóhoprosli€dímzměnykmetuJ®žádouclzakompomvánívbodnýahp"kůz®IeněvĚa%Óbjek{ůŠ®mého
ho§padalémSdsšfoyouvadou.kleťépodpo#je#zachycanl.±pom"|s|ihoodtokuaJe#opélwn6využlllpflpadněbezpe5néodvadenizio§enélto
ůiBmi.""prvkyjen"vdnuzáyi§losunatokálnicnliydragaolSalci{ýahpoďminkách.způ§ohuodkanaHzavánlaproalamvýchmožnostsch
Ů#mí."tiprvkyaopam!nl.kierólzop®uĚ#vpro§tnrwéomSzonémufbanlzovanémpmswedlkgzahditnapHkladzelenésiJacl`y.zolonéfa§ády.
pfopusmezp®vnaii6powchy,de8"zahonyaakumulaftiinádti®.Podhpiosúrovýťhpodmmek|sma{Éné2volilpaugmalgjowchalmmů.piičem
|Snumé."bylyEa|B15nyEdSwámlslanovi§mipodmliikyprojo|ifflexl§lenclŮa|ménadoBlaleÉnýpfo§tormn]§lauývojnad3emnlaÉSUi
koienového§ysié"aplikacestrukmíchsmsifalů/pmkaíem2lnýchbměkochranakmenBakdn5novézónyp.aumechanlckémpoškozemvčemé
následnépnavldalnÉÚdÉoy.*!efůmim®mméhovýchavnóhaiazumuslzahmovalzejmémdoslateénouzályku-zvffišťvabdobiSticm
Nsvíh®vaná=®IgňvÍómduličftíhopr®slomsyměfagvýmtJmfstěmmachammer€mre3pektwatvazbynaširšfoko#azárovéňpodpoHtpropqpný

ůYzSBt#§Se'dnea':|á:ievn#ast§kwamátkwézóně.pouffw28ianýchaffetipovúu#iaiuffimímé§msmv%HádoucmmcisvhdaplÉW
§htegieba"ěnklímeiuavšakmopívkyrriu3Íb*p®užlgůeSúuhl85nýmstanwlsk€mpřislušný€hdatčených®růánůpůmáu(wdi]éče.

předměmé pozem" prodejei na *q=ré se vztahuje
negd[ac€. z=sta`ffiefná pk*eťE

-i-JII -,11 --_

1-_

_-.-: -------- L-i---

hrariffi řÉšefiého ůzemí

==iTL=

staitin( čára uzayřéná

ĚiÉ_r

-------- llt *ů
l'

tll'!

'',,

,3tlll

'

sta\ební čára o{etíňená

měna Ůpu statební čáíy

a"mi parter

,

a

-J--\.4=_,-,= _ 1__ ± .

i>Pt=LAIAt-t\t= «e=T"='

±±=_iE-fgLTf_q-_V_P_Í-5=q-.=_qftŤFíqefT-_š_i-±!n_ak_@m#H_,kEerÉFrEfsgu_p-reůětemnámu

*hmnícgŮFĚkgMěhaJ"po]d±!iopásmatrBlejí
(1madtrolejavéhovedení},cdtétohfflnymůžepěší

ffivkabýtvespáďuakksatsměremkpřÉdprůstom
Měst§ftýdhj.ati5k

=======>

on.entační poz(-ce pěší a qrlcl® lávky pfés Žasti±šení

ul Místedká. zklesá na terén a vyůsti da pmstůíu u
bývaútiMěstskýchjatek.Tátůffivkabudepr~istupná
v nepřetržitém nežimu 24 / 7.

[:=::1:tn::it:::aspí::,'á::šš,:ÍnůáůpeÉ:ěmže,emični

Íůgu"gy__
3 !€ňch
P08S:
__

__

--------------

_

sTj*tig»lÉÁRALm;wŘENÁ
vmc"jchfaritiaasf"Íi*aficmsta"em€částjBbkLi.Ítii±st3vbariGsminriď®u€bpwstamLr.ibýiyc#
syé délt# sowisle e ůplnĚ zůgfavĚnd
STA\fiBf`il ČÁRA OTEVŘEniÁ

wmezvi.hmid."Iavmman€±vitelnéÉÉsbblofg.ffiiistavbanesminmúLčtup®va{akieůÍtemusi.býi

v celé sté délce sotnr;=Í® 3 ůplrÉ mslavsnů

ffl"l PHRTER
vmífiozTi3Ěmi-amipanďsČpa23dtú-etmmÓmveňpodlapINPvtivazmstlna?mmLfflj

p~sMtak.apybylomůétmpms]eqípňstmlzd"hop"mnstvi'.Re"výšůpamahym&i

ufčfiimpmsi"sivh3podbh"tNPmůáeP*f"a.5m.KassLÍukčnjvýšk3padffi?ffst"éhe€"Ítjf7ého
píost"t`Íjíedqpoítičcíi[a4,Sm
SPECIFICK€NÁROŽí

vmi5tech`tQ#®®znoemÝchj€moÉnů®vHůlesBsti6mdmhŮíqr.uqstoqŘodmv€bričárydmař,
€g`ikdív"á@c3m€Ď]Řjinéafemeft"fckédvámůflfsámži{zaebleno,zXoÉfflóapů.VýgkaypÉíaá.mů±e
pÍ±kreE#vřsmizástavbyÍ"i®Sma\Éa!cncsmídqj«kmťý5emípoqaíEnostl

±!tLíam

HAPRA!!!

Damm
----

1:10ao 04#a21
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pěší a cyklo lávka od
galerie , zasti;ešující
rychlastni komunlkaci

Místecká

.~

.~ `.Ř'e`;idencestodolníJ'
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ď
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celková plocha pozemku

kpíodeji3747ri
poEetNP4-5+ůp
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P®dhlady pro zá5tavbu bloku Ř®Židence stodalní,

UL. Stod®lní, Poťážkwá, Masná

ZPů§obWužitlÚz€míPodleúzamnlhaplánu,poplslokalitwvlastnickévztahy

PoůbplalnffioúE.mnmpldnule#soubwpoz.mwk.ú.Morwi"O§lmvplo§.Sml.anSm}půisomvyužftl-bydlanlaob€ms%vybayewTWpiocliysiau!ip®bydionia

3:;ánoif€m##na'#aHzf3ů!:Si5#v"aángdvpáa,T:,c:h?á|#okÁh{o`:ťflB''#,;n=v,:,doaji:;k,::::oť:,uasv,:,uy,;:ů;oak3,:g,|:::,,'na,EL?,rji,;caká§w=8átan:íoNnpe.gťiiiiárávn"ovvh6o::3vsbůfi':5Vc°n2;E.omqomoiiďmwmif4mbbsumůstati"5.HMj~ouSa!"obaff.iupnlobnowhwsouseů§Wmemwwmpa"UmmlávaHcmislon'"
oDiSmm!iStikúfi5iwůyaab|awaoudow.icm.klurydízn6kydlD.

;o#áa#,:#Eá,::€;a:v.*Szp#g:,;:,,*#í#díĚh#:,:ov#F,:[Éťp;o:#bb§oa#f#í:u:m:E::á:E:u:;sí:9auz,:;:,a%,V:éFí:kv:,;;::abť&d:o3vyův:aí§;.c§Éc;;,;,§;;#§Ě::.;u::.,:::a,,:::,nu:gón::,,:zme:.,,:
Po2emkyj!"v®vlaemclyfSMO,v®vlůslnlswfgdckéoĎooyaprdvni€kóo3oby,

Způsob Wužití dle iplatnóha ÚPO
Hlavn'vy,,±ltl:

:#e:::edn#'.b:Íd#hiz:g::#::i'Í°acvhoyv:':i:!uÓ#o::J::.':3fdr:'kĎ#o:tnwařo`;!cšíg!ha:iš::ÍT±#f::-m®ib:ťo:rái'iuzž:Íy#.'nitáí:'::::á:a#d#xokdgckůu.:í.8VÍ:f::'vány,azc:íÍž::3Wní'
gim®.t®lm nebo lntegrwanó d® domů ® bydl®nm,

Pflp,19"é,qpzll':

3:op:3#,ii|ť:imisk',auv:b-as#,f!ii.n:#v,e'ť,:3gaťpťa#k*mmťk*!,,,#'pi:,To.mápri':d=r;:š!aeam"nig:,aodT.,:Gnh,nab#g:pťob:::3LriauťoTmó:##geu#.y.pťg,nošáťnibayu,|..mob„
maloSyHy,mmlpubanlplůatw,!.SláwllHD.allama"d"hydopnw-lanovky.vliuiéŮáhyapod„

;.|3t#e#í#ffi#::,:nt!,ů#'#,.ai3,#á,e`Í3i##;o.!#L!L8,,ía`tTnf€d.pg?:,ágnvBomťá,,a,aFáa=ťk3,un,é.:,ufidu,,veř`o,#5:,Tcig,koas!,:,'ávEúaaať;fi,,|:kToa;#:;zpd;3,:,.#;,|oó,,.ok,uzn.í,€!#ní
ť€8Ř#éťr°Óf#:;':;,g3:;nzíeŤ€#neíw0dzemmomejneíymk®munáfniodpm,
8ekíólnlStĎvbyestavbyuíčenókÍtáb®ženskýmůčelům.

P®dmínlni! pllpustm wumlí
®d'nnůd®my.

výmdmeĎlmy."®ťb€h&mftopmekepů€lt«{hftik,emis®,2ápach.d®ommlzálč!ůg®ml,.podL)o®4nlžujikvalibpÍ09Líedívmi]fo5e,
•tůvbydzBi'ů±íl!Pft}Íe«3mu,fníomaclapíepsgscl.

0412!ŮHl

název Řegulaění podmínb pro zástavbu blaku Rezidence

Stodolní, UL. Stodolní, Porážková, Ma§ná

identifikační údaJe:

Pozěmů:
pozemekparc.Í:.1942n2,Jehož§oučástíjestavba:MoravskáOstrava.č.p,3204,obč.vyb.pozemekparc.č.1948
yýměía

Parc.č.1942^2

3537m2

parc. č.1948
celková plocha požemků:

2iom2
3747m2
Území se nacháizí v mě§tské památkové zóně.

3537

3537

10500-12500

gdb:?«kpůy'o%°:jkc:f#:ň'::á:[°#ocd#Í:ák';Í®č3áv%t:emnFataa.sí:en'ě€nTaJkptiečn°U podnož v INp a dzné výšky ddšfch NP s

:®o:::#cn®ímp,'#:##eorůžĚ::áu:8sž,%VdaoLf:f.Celé pbše p°d wažwsnýml nadzemnlml objemmeré dowáři pevnou bbkovou sbukiti"
Uvsžovůny.,,.
polyftinkční
ob|ekty,
S ohledBm
na hliikovouzáléžulicsPoróíková,§méiemkbývalé"areáluMésiskýcn
___.. __ť,.T„
_ _.„,_.„,
„. „.,„V,V..-`5L
W]Vtp rvul=WVÉ], "11t»em ft Byvaiemu aíeaiLi MĎsiských Jaiekado

-llJ=.Ll
-_-`-Í±,l? ,_j"važwáno
~
, Jak, bydbni
, ú
L. hk- pominkťm
_
unce §lodolnl |e wažovÉna "WNP + úp. Funkčnl
využni
m6§tské damy s komerčnim

Wužilím parteru 1 dalěích podlažlch.

4NP + úp
5N P+Úp

m in. 50%

Marimálnl podlažnosl směíem do ul. Porážkwá (výšk@ hlawl římsy 20m}.

ťa'd:Pmmuusij#:á::anvábp:ňp::#czei:haov%€nflaob:Zbejomint{EÉ:nrée:uí:L',:y,:!«Pmm,Sí:Ídu#m€Ímbadgr. Stavebn i p%mvonost pťo komerčri

Žkrauq; a p®užívanó p®my:

ZP - zůstwěná plocha
HPP(np)-Iirubápodlaíínlplochenůdzemnlchpoďlaží
HPP(pp}-hfubáp®dlajiniplochap®dzemnlchpodlažI
INP%fc®-procentuál'nizasloupenínebytovémnk€evpadenJ

ú,p.-ustoup"poBlaíuustup"podležidovýšky3,5m,ustoLipenédvně|šÍobvedovést6nybLidovyarientovsnékeStavebničdř®ajednédaffiobvodovésgalespoň02
m

Jtámí měs[o C)strava

'

.....,-

l§ký obvod Moravská Ostrava a Přívož, ůřad měst§kého obvodu
J

:a:i#r%.`ŠHffiL«Ťu#-.řů

3®gD
1--.

t5mioLwa o věcném břemeni č.10920/2010/OMR
u%aví-emidle§]51n-§15lpzák,Č,40/1964/Sb,]Občai]skéhozáko]iiluvezněi]ípozdějšíclipředpisi°i

dále jen jako „povimý"

a

J.i

vt.:d,q?tirgď:,J/ť'*"J
19. ,ťJ , ďJ .J.f ",_)

tďhrů +.= ,,f .#.3 `-+=. ::~Í'.
:;.,,`i'ř*..Š!g

Smlawa o věcném břemeni

M®ff3AVSĎ€Á ®SFE3Avfi

Á PŘív®Ž

1

j.

Statutární město ostrava
.
Měst§ký obvod Morav§ká Ostrava a Přívož, úřad městského obvodu

§mlouva o vécném břemeni

Ob§ah §mlciuvy
čl' l`

Smlii\JrLí sfL.aiiy Pi'ohlašiijí, že i'idaje iivecleiié v zčáhlaví této smlowy jšoii v soiiladii se skiitečiiostí \Í době

jejího uza`Ír'Einí. Ziiiěny i'idajťi se sti.any zava7.iijJ' bez zbytečného odkladu oziiámit driihé siiiliwLií sti.aně.
č,. I,. .

1.

Statiitái.iií město Os[ra`Ja je iia základč zákona č.

zastavěiiá, ploclia a nádvoř}'

172/1991 Sb. vla§tiiíl(em pozemkii pai.c. č. 1942.

v k. L'i. Moi':Lvs'ká Ostrava, obec Osti.ava. Podle čl. 8 oclst. 2) obecně závazLié

vyhlášk}Í iiiěsta Osi.i.iwy č. 11/2000, ktei'ou se v}Jdává StatLit města Osti-avy v plat!iém ziiění je městskéiTiii

obvoclLi Moi.avská osti.ava a pí.ívoz tato iiemo\Íito§t svěřetia.

..
®L

2.

OprávněiLií j§ou vlastníky domu ě,p.1056 na pozemku paro, ě, ]946 -zastavěná plocha a iiádvoři' a
pozemlcu parc. Č. 194.6 -zastavěiiá plocha a m'`dvor.Í v k. ú. Moravsl{á Ostrava, obec Ostrava,

čl. lll'

1.

PoviL"ý' zfiziije toiito sm)oLivou věciió bf.eiiiei]o pi.áva c.hůze a ji'zdy v ktei.ouko]i deiiiií a iiočiií dobii
k pozemkii paro, č. 1942 --zastavěná p]ocha a nádvoř.í, a to ve pi.ospěch vlastnílců biidovy a pozeiiil(ii
speoirilcwa»ých v čl. 11 odst, 2. této sm]owy. Rozsah věcného břemene a jeho s]{iitečiiá výměi.a je
vyžnaěeiLia v g€o»ieti.icl{ém plániL č, 3291-99/2009 ze diie 1.7.2009, l{terý je iiedílnoii soiiěástí [éi.o
siiilowy. Opi.áviiěiií pt-ávo odpov]'dající i.omiito věciiému biv`emeiii ve §vůj pi.ospěch přjjíimjí a povjiiLiý
z věciiélio břem€neje povi»en toto pi'ávo {rpěL..
,

čl. lv`
Věciié břemBiio iw€dené v čl. 111. této siiiloiivy se zť.izuje úplatně za jednoi.ázovou i'ihi.adii stanoveimu
znalec[tým positdkeJii ve výší 80 240,-Kč (§lovy:osmdesáftisícdvěstěčtyřicet ko).iin českých) + zál(oiiiiá sazba
DPH, na dob.ii iieiii`ěitoLi, počíiiaje dn€m vl{ladii pi.áva z této smlowy do lcatastru i]emovitosti'.

J

čl. V,
1, ďediioi.ázwou úlii.adu za zřízení věciiého bř.emene ve výši 80 240,-Kě + zálconnou sazbu Dpli, oprávněiií
uhi.adí iia. L'ičet poviniiého, vedei±±Z+!L±pm€i.č_iií baiiky Pi.aha, a.s., poboěka Osti.ava, číslo i'ičtii:

L,,čim,ostHéto s,í;|'::,:,}:Tí §ymb°!

k°nstantm' Symb010308 do l 5-t.i dni°i ode dtTe mb}.tí

2. Poviiiii}'J s€} dále zíL\Ja7,iije ul"idit náklady spojeiié s vlcladem pi.áva z této siTi]oiivy do kacastru iiemovjL.osti

ve výši 500,-Kč, foriiioii kolltové známk}Í.

čl. V,'

:'....

1. Pi.ávo odi}wídájící věciiémLi bí.emeni iiabiiclou opL.áviiěiií vkladem pi.áva z té{o smloiw do l{ata§tm
iieiiiovito!ití K'dtasLráliiím úť`adem pi.o Moi.avskoslezský l(raj se sídlem v Opavě, Katasti.áliií pi.acoviště

Ostrava.

2. Návi.li na zahájciií řízení o povoleLií vkladii p]`áva věciiého břemei]e ze smloiwy o věcném bí.emeiii (lo

•f`'`.t., .#:':'--,'
-.:.

louvB o věcném bi!em©ni

',, :;. i',:.,,- ;, '.:..

..''..1.'

...`.'

'', -'.:.í 8 B 8

.

M®ffiAVSĚ±Á ®8TRAVA

Á PŘÍv©z

ť

", L" , r,mu,
&[á:::ákr;`oT:átd°#8iraavv§aká os€rava. a přívož"řad městského obvod„

katasti.ti iiemovito§tf
břemene.

podá

Smlowa o věcnéri břemeiii

Pwinný do 15 -tj diiů po zaplaceiií jednoi.ázové úplaty za zí.ízení věciiélm

3. Pokiid z jakýchkoliv důvodťi iiebLide d]e této sinlouvy pi.ávo odpovfdaji'cí věcnémLi břemenj do katastri!
nemwitosi[i Katasti.áln{m i'iřadem pro Moi.avskoslez§ký kraj se si'dlem v Opavě, Katastrální pracoviště
0§ti.ava
vložeiio, siiiliivní §trany prolilašuji`, že se smlouva }{e dni nabytí právní moci zamítavého
rozhodiiuti Kata§ti'álního i'iřadu pro Moi.avskoslezský ki.aj se §ídlem v Opflvě, Katastrální pi.acoviště Ostrava
od počátku i.uši' a sti.aiiyj§oii pwinny sí vi.átit. poskytiiiitá plnění, pokud nebude dohodnutjiný postup.

ěl' VII.

• 1. Vzi]jkn6-l!i poviiinému z věoiiého břemene pi.okazatelně v důsledku výkonl] práv opráviiěných z věcnélm

břemene, ,jeho zaměstnanců ěi §poltipracwníkťi škoda na majetl{ti, má povimý z věcného břemeim právo
požadwai[ náhradu za prolcázanou škoc}ii. Opráviiěný takto způsobenou škodu uhi.adí v pliié výši.

+

2. Tato smlo.iiva nabývá platiio§ti d!iem podpisu oběma smliwnínii sftauami a účiniiosti
úplaty za ,zřízení věcnélio břemene,

dn€m zaplaceiiíiT]

3. Tato smlotwaje sepsáiia v devíti vyhotovůiiích, z iiichž po jediiom vyhotovení obdrží strana opi.ávněná
a dvě vylioto\Je]ií strana povjii»á, pět \Íyhotovení biide předáno spolu s iiávrhem'.. ria vklad pi'áva
odpovídajícího věcnému břemeni Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP
O§tlůva.
4. Povi»ný a opráviiěrtí s]iodně pi.ohlašLijí, že si tuto smJowu pr.ed jejím podpisem p]V.ečetli, že byla uzavr.ena

po vzájemiiém pi.ojednání, podle jejich pi.avé a svobodné vťile, urěítě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni či za nápadně n.evýhodných podmínek, Obě s]T}liwní strany potvL.zují správiiost a ai}t.entíčnost
sml!owy svým podpisem.

čl. Vlll.
L. Poviniiý pr{]hlašLij€, že v claném případě byla splněna podmínka platnosti právního i'ikonu dle § 41 zákoiia
č, 128/200() Sb., o obcích,

2, 0 uzavřeiií smlowy o věo»ém břemeni rozhodla Rada městského obvodu Moravská Osti.ava a Pí.ívoz,
.us»ese»ím č. 5032/63/10 ze dne 30. 9. 20] 0.

uva o vé€ném břemeni
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Statutámí město Os{rava
m`Ě§t§ký otwůd M®ravská Ostrava, a Přivůž', úřad mě§t§kého obvodu

Smlouva c} věctiém břemeni
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Vyjáclření k technické infrastruktuře pro akci „JATKA 11" v katastrálním území Moravská
Ostr€wa

Vážeiiá paní,
dopisem ze dne 24.02.2021, zaslaným elektronickou poštou, jste ná§ požádala o vyjádření
k tecl.inické infrastruktuře v naší správě pro výše uvedenou akci v k.ú. Morav§ká Ostrava.
RozB€m zájmového územl je zřejmý ze zákresu na podkladu katastrální mapy, který byl
součáistí Vaši žádosti.

DIAMO, státni podnik, odštěpný závod ODRA nemá v zájmovém území inženýrské sítě
ani žádná zařizení ve své správě.

Souč€isně Vám timto doporučujeme a sdělujeme následujicí informace:
•

Zájmové území je součástí území kategorizovaného jako území s možnými nahodilými
v!'/stupy metanu na povrch. V mlstech, kde při realizaci stavby budou prováděny výkopové
pi.áce do hloiibky větší než 0,8 m, doporučujeme v rámci projektové přípravy provedení
almogeochemického průzkumu, a to výhradně akreditovanou zkušební laboratoří, která
m základě výsledků méření navrhne bezpečnostní opatření pfi výstavbě.

•

Zájmové ůzemí se nacházi v ploše původně stanoveného dobývacího prostoru vítkovice
pro čemé uhlí, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zn.7956/2002-465/Ing.Bt/Nb ze dne
1 {}.12.2002 změněn na „menší" plochu re§pektující ochranný piliř jámy č.1 a č. 2 {vodní

jámy Jeremenko). Současně se zájmové území nachází v dobývacím prostoru Vítkovice
1 pro hořlavý zemní plyn, který je ve správě firmy Green Gas DPB, a,s.
•

Zájmové území se nacházi v území plochy „M" chráněného ložiskového území (CHLÚ)
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č.j,. 580/263c/ENV/09 §p. zn. 000370/A-10 ze dne 03.07.2009 ve znění rozhodnuti MŽP
č.j.1521/580/15,62165/ENV ze dne 04.09.2015 vydal Krajský úřad závazné stanovisko
č.j. MSK 146202/2019 §p. zn. ŽPZ/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14.10.2019, kde
§aiuhlasí s umíst'ovánim staveb v územi ploch „M" a „N", bezstanovení podminek
pro jejich provedení. Stqnovisko Krajského úřadu je vydáno pouze z hledi§ka § 19 zákona
č, 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znéní.
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Krajský saud ústl nad labam

Naše značka č. j. D500/07613/2021 ze dne 2021-03-05

Uvedené §tanovisko Krajského úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale
uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních úřadech.
®

Celé zájmové územi se nacházi v CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemrii plyn. Podmínky
oiBhrany loži§ek hořlavého zemního plynu v CHLÚ Rychvald jsou Lipraveny rozhodnutím
MŽP, č.j.1710/580/10, 106942/ENV ze dne 08.12.2010. K umist'ování staveb v CHLÚ
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úi`adsouhla§ísumisťováním§tavebnebozař{zenínesouvisejícísdobývánímvýhradních
loži§ek hořlavého zemního plynu bez stanovení podmínek, s výjimkou vrtů, jejichž
k{}nečná délka je větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek hořlavého zemniho plym
Si[anovi§ko Kraj§kého úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale uloženo
m všech místně příslušných obecních stavebních úřadech.

DIAMO, §tátní podnik, odštěpný závod ODRA vydává toto vyjádření vedené pod značkou
D500/07613/2021 na základě žádosti Statutámího města Ostravy ze dne 24.02.2021.

Vyjádiíení je platné 1 rok od data vydání v rozsahu zájmového území a pro účel uvedený
žadat®lem'
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