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.JJ 1 lstav Media, s.r.o. 

Nádražní 32 
150 00 Praha 5 

IČO: 03441725 
DIČ: CZ03441725 

Zádost o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím 

v aktuálním znění 

Žadatel: lstav Media, s.r.o., IČ : 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti 

v Praze dne 03.01.2023 

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším 
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost lstav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské 
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci české a Slovenské republiky. Současně jsme 
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost. 

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. 

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

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení 
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy 
- návrh veřejnoprávní smlouvy 
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné 
povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního 
řízení 

- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních staveb 
(budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat. 

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

- ident ifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. lstav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby) 
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

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



lstav Medla. s.r.o. 

Nádražní 32 
150 00 Praha 5 

IČO: 03441725 
DIČ: (203441725 

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom 

se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce. 

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

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

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

S přáním úspěšného 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 



Vážený pane, 

Městský úřad Ostrov 
tajemnice 

V Ostrově dne 09.01.2023 
č. j. 00398/ 1/2023 

Vaše žádost ze dne 03.01.2023, č. j. 00398/2023 dle zákona 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, byla předána ke zpracování odboru výstavby. 

Přílohou Vám zasíláme požadované informace. 

S pozdravem 

Příloha: Vyjádření OV 

Digitálně 

Ing. Jana podepsallng. 
Jana 

punčoch Punčochářová 
Datum: 

á řová 2023.01.09 
11 :32:44 +0l '00' 

Ing. Jana Punčochářová 
tajemnice MěÚ 



Spis.zn.: 
Č.j.: 

MěÚO/48652/2022/výst/Vi 
MěÚO/5544 7 /2022 

ROZHODNUTÍ 

Ostrov, dne I I. I 0.2022 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ- ZMĚNA ST A VBY PŘED DOKONČENÍM 

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Vintířov 176,357 35 Vintířov, IČ 46882324, 

BJ Vančurova v Ostrově 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 224/ 1 (ostatní plocha), parc. č. 224/90 (ostatní plocha), parc. 
č. 224/91 ( ostatní plocha), parc. č. 224/96 ( ostatní plocha), parc. č. 224/559 ( ostatní plocha), parc. č. 
224/641 (ostatní plocha) v katastrálním území Ostrov nad Ohří. 

Jedná se o rozšíření stávajícího parkoviště pro bytový dům v ulici Vančurova. Parkoviště bude rozšířeno 
celkem o 21 míst. Jedná se o nové veřejné osvětlení kolem parkoviště u ulice Vančurova a osvětlení 
chodníku u nového obytného bloku. Jedná se o oplocení ze svařovaných plotových panelů výšky 1,8 -
2,0 m s výplní z dvojitých horizontálních drátů uchycených na plotových poplastovaných sloupcích. 

Spis.zn.: MěÚO/4 7407 /2022/výst/So 
MěÚO/58000/2022 

Ostrov, dne 26.10.2022 
Č.j.: 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

LAGAD s.r.o., Mattoniho nábřeží 240, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1, 

Stavební úpravy stávajícího objektu 
Hroznětín, ČSA č.p. 72 

( dále jen "stavba") na pozemku st. p. I 05 v katastrálním území Hroznětín, sousední pozemky: st. p. 
103, parc. č. 2342/4, 2344/ 1 v katastrálním území Hroznětín. 

Předmětem je úprava střešní konstrukce, oprava fasády a provedení vnějšího schodiště. 

Spis.zn.: MěÚO/59895/2022/výstfTP 
MěÚO/64682/2022 

Ostrov, dne 5.12.2022 
Č.j.: 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ - ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 2 

AGRO TRA VEL, spol. s r.o., Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov nad Ohří, 

Skladová a výrobní hala 
Ostrov, Vykmanov 

( dále jen "stavba") na pozemku st. p. 49 v katastrálním území Vykmanov u Ostrova. 

Stavba bude nyní rozdělena na 5 skladových kójí + skladovací přístřešek, který bude ze dvou stran 
opláštěný trapézovým plechem. Každá kóje bude mít samostatný vstup vraty a bude přirozeně větrána 
okny. Nově bude hala jednopodlažní ocelová se sedlovou střechou. Hala bude sloužit pro skladování a 
případně jako drobná výroba. Zastavěná plocha halou bude 1 062 m2 a výška 6,8 m (nemění se). 



Spis.zn.: 
Č.j.: 

MěÚO/53565/2022/výstrf P 
MěÚO/54315/2022 

SOUHLAS 

Ostrov, dne 3.10.2022 

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO ST A VEBNÍHO ZÁMĚRU 

Koupaliště Ostrov - vestavba sociálních zařízení 
Ostrov 

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 1435 v katastrálním území Ostrov nad Ohří. 

Jedná se o vestavbu sociálních zařízení ve 2.NP stávajícího objektu, který slouží jako technické, sociální 
a stravovací zázemí areálu koupaliště. Stavební úpravy části 2.NP řeší vybudování nových WC ženy 
jako rozšíření kapacity stávajícího sociálního zázemí areálu. 

Spis.zn.: 
Č.j.: 

MěÚO/61451 /2022/výst/Vi 
MěÚO/62608/2022 

SOUHLAS 

Ostrov, dne 22. 11.2022 

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 

Město Ostrov, Jáchymovská 1,363 01 Ostrov, IČ 254843 

Ostrov - Palác princů - městská knihovna 
Oprava fasád - 1. etapa 

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. č. 111, 2079 v katastrálním území Ostrov nad Ohří, 

sousední parcely: st. p. č. 113, parc. č. 181/1 , 183, 186, 2502/8, 2510 v katastrálním území Ostrov nad 
Ohří. 

Navržené úpravy mají za cíl celkovou ochranu objektu, prodloužení jeho životnosti včetně zachování 
jeho architektonické hodnoty a autentičnosti. 

Spis.zn.: 
Č.j.: 

MěÚO/58388/2022/výst/Pe 
MěÚO/66133/2022 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

Ostrov, dne 27.12.2022 

Residence SOV A s.r.o., Loketská 389, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, 

Rekonstrukce budovy Lidická 1239, Ostrov 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2092/ 1, parc. č. 224/328, 224/342, 224/429 v katastrálním území 
Ostrov nad Ohří. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále j en " společné 
řízen í"). 

Předmětem projektu je přestavba stávající administrativní budovy na bytový dům. Objekt je navržen s 
6-ti nadzemními obytnými podlažími, 25-ti bytovými jednotkami a potřebným technickým zázemím 



(kočárkárna, sušárna, sklepy, technická místnost, výměník ... . ) Do domu, do všech podlaží a do všech 
bytů je zajištěn bezbariérový přístup. 

Spis.zn.: 
Č.j.: 

MěÚO/62055/2022/výst/TP 
MěÚO/66166/2022 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ST A VEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Ostrov, dne 14.12.2022 

lnterCora, spol. s r.o., Lochotínská 1108, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, 

Komerční centrum, prodejní hala (4. etapa) 
Ostrov 

na pozemku parc. č. 11 32/12, 11 32/28, I 132/29, 1132/52 v katastrálním území Ostrov nad Ohří. 

Nově navržená prodejní hala je řešena jako samostatně stoj ící trojlodní halová stavba o zastavěné ploše 
1261 m2 a výšce po atiku 7,7 m (8,8 m včetně vzduchotechniky). 


