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Ollq'H,\ n Žádost o poskytnutí informací 
dle zákona 106/1999 Sb., zákona o svobodném k informacím 

v aktuálním 

Žadatel: lstav Media, s.r.o., 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha S - Smíchov 
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel 

V Praze dne 04.01.2022 

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo vydávaných Vaším 
v rámci územního a stavebního dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

(stavební zákon) 

Dovoluji si Vás oslovit za lstav Media, s.r.o., která od roku 1995 mezi tuzemské 
poskytovatele informací o plánovaných stavebních v rámci a Slovenské republiky. jsme 

skupiny BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou 

V rámci projektu pro podporu všech stavebních generálních staveb, 
stavebních firem a v republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním z Vašeho regionu. 

Z tohoto Vás žádáme v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném k informacím, o 
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z nahrazujících rozhodnutí) ve jejich kopií nebo 
jednoduchým dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (stavební zákon) a to: 

- územní rozhodnutí o stavby nebo 
- územní rozhodnutí o vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- smlouva o stavby, o vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o územním a stavebním povolení) 
- územní souhlas, územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení stavební ohlášení, 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb (budov) 
pro právnické osoby: 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. nahrazujících rozhodnutí) žádáme o tyto informace: 

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, lstav media, s.r.o. nebo právnické osoby) 
- Identifikaci stavby (tedy informace o druhu a stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (tedy informace o katastrálním území, parcelním nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí j iného dokumentu nebo datum smlouvy. 

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a na naší žádosti 
nové informace a prosíme pouze o zaslání kopií výše vydaných rozhodnutí. v že 
s uvedenými novými informacemi a již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 

v dlouhodobou spolupráci v podobné i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom 
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy každého kvartálu v roce. 



lstav Media, s.r.o. 

Nádražní 32 
150 00 Praha 5 

03441725 
(203441725 

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované 
prosím využijte datové schránky !stav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo email: zadosti@istav.cz 

Pro zaslání (nové informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované 
prosím využijte stejné datové schránky !stav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo taktéž email : zadosti@istav.cz 

Vám za spolupráci. 

S dne 

Ing. Martin Kosour 
CEO 
lstav Media s.r.o. 
Nádražní 32, Praha 5 - Smíchov 
m: +420 605 454 043 
e: zadosti@istav.cz 
w: www.istav.cz 



Vážení, 

Ostrov tajemnice 

V dne 12. 1. 2022 
j. 00972/01/22 

vaše žádost ze dne 4. 1. 2022, j. 00972/01/22 dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
k informacím, byla odborem starosty a správy zaregistrována a k 
odboru výstavby 

S pozdravem 

3 x A4 

1n=Punlochifovi, 
QNtnN,111•• .Jan~ 
wrlalN11mber• P14961 
~um: 2022.01.1109:40:05 101'00' 

Ing. Jana 



Spis.zn.: 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Ostrov, dne 15 .12.202 1 

TGM Property Ostrov, s.r.o., , 
kterou zastupuje TORION, s.r.o., Mánesova 1999, Jižní 301 00 

1 

Ostrov - Horní - AREÁL VÝCHOD 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 54 plocha a p.parc. 627 (ostatní plocha), 
p.parc. 628/1 (ostatní plocha), p.parc. 643 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní 
u Ostrova, p.parc. 422/ 1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní u Ostrova. 

Druh a stavby: 
Navrhovaná skladová hala obdélníkového 43,92 x 49,725, výšky v 11 ,17 
m je ve východní pozemku st.p. 54 k.ú. Horní u Ostrova mimo ochranné pásmo 
nadzemního vedení VN, haly jsou situovány se severní hranou pozemku. 
haly na pozemku i požadavky stavebníka na velikost navazujících ploch, 

pro dopravní obslužnost a manipulaci. 
Na pozemku budou další stavby. Vrátnice a mobilní skladovací hala. 
Objekty budou napojeny na elektrickou energii, vodu, splaškovou a kanalizaci. 
Celá stavba je na objekty. 
SO 01 - skladová hala 
SO 02 - vrátnice 
SO 03 - mobilní skladovací hala 
10 101 - Komunikace, venkovní úpravy, oplocení 
10 201 - Areálová elektrické energie 
10 301 - - vodovodní kanalizace splašková, kanalizace 

VINAPIS s. r. o., 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

kterou na plné moci ze dne 21.8.2020 zastupuje 

Ostrov, dne 14.10.2021 

, 03875491, 

Stavební úpravy v 1. NP, západní objektu Družební 995, 
(na 679 v k.ú. Ostrov nad 

( dále jen "stavba") na pozemku st. p. 679 v katastrálním území Ostrov nad sousední parcely: 
parc. 224/45 v katastrálním území Ostrov nad 

Stavba obsahuje: 
Stavební úpravy v l. NP stávajícího objektu novou dispozici tak, aby vznikl jeden samostatný 
prodejní prostor jako prodejna se smíšeným zbožím. 



Spis.zn.: Ostrov, dne 30.11.2021 

ROZHODNUTÍ 
Obec Hájek, Hájek 68, 363 01 Ostrov nad 

prodlužuje 

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost povolení spis.zn. 
ze dne 28.11.2019 na stavbu 

Rekonstrukce kulturního domu v Hájku 20 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. 108, 109, 110/1 v katastrálním území Hájek u Ostrova. 

Spis.zn.: /výst/Pe 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 

Obec Hájek, Hájek 68,363 01 Ostrov nad 

Workoutové v obci Hájek 

Ostrov, dne 22.11.2021 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. 200/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Hájek u Ostrova. 

Druh a stavby: 
Realizace workoutového v areálu in-line dráhy obce Hájek na 200/2 v k.ú. Hájek u Ostrova. 
Jedná se o instalaci do betonové desky o 120-150 mm, která je 
v obrubnících, a na kterou je nanesena tlumící dopadová vrstva, tartan. je o 
I 0,25 x I 0,25 m. 


