MĚSTO OSTROV
Městský úřad Ostrov
odbor kancelář starosty a vnitřní správy

Pan
Ing. Lumír Pála

V Ostrově dne 27. 4. 2021
Č. j. 19749/15/21

Vážený pane.
Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 16. 4. 2021 č. j 19749/15/21, byla předáno
k vyřízení odboru Rozvoje a územního plánovaní.
K žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím (Ing.
Lumír Pála) sdělujeme následující:
1. Žádost (návrh) stávajícího vlastníka bývalého areálu Škoda Ostrov společnosti
Industrial Center CR4 s.r.o. o ze dne 6. 5.2019 o změnu Územního plánu Ostrov ve smyslu
zvýšení podlažnosti budov ze stávajících 12 m na 22,5 m nad upraveným terénem.
-

Žádost navrhovatele (soubor „Návrh na pořízení změny ÚP.pdf) přikládáme v příloze

2. Všechny další žádosti (návrhy) stávajícího vlastníka bývalého areálu Škoda Ostrov
společnosti Industrial Center CR4 s.r.o., které navazují na žádost uvedenou v bodě (1),
zejména pak žádost (návrh) ze dne 13. 11. 2019 o změnu Územního plánu Ostrov ve
smyslu zvýšení podlažnosti budov ze stávajících 12 m na 22,5 m nad upraveným terénem
zkráceným postupem.
-

Žádost byla podána ústně v rámci jednání konaného dne 13.11.2019. Následně navrhovatel
dodal pořizovateli podklady dle ustanovení § 55a, písm. c) – e) zák. č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nutné pro schválení pořízení změny
ÚP zkráceným postupem.

3. Souhlasné stanovisko/vyjádření Konfederace politických vězňů k navýšení výškové
hladiny na 22,5 m po římsu (návrh změny územního plánu č. 3), na které cca v čase 33
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min 57 s videa záznamu zastupitelstva ze dne 18. 9. 2019 upozorňuje Ing. Sovička
(generální ředitel Panattoni).
https://www.youtube.com/watch?v=moJzZOSEJyc&t=2035s
-

Stanovisko Konfederace politických vězňů nemá úřad územního plánování k dispozici.

4. Všechny podklady, které byly dány zastupitelům města Ostrova k dispozici k
projednávání bodu 4 „Schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov“
projednávaného Zastupitelstvem města Ostrova dne 18. 09. 2019.
-

Veškeré podklady zasíláme v příloze – složka s označením Z04-0918.

5. Všechny podklady, které byly dány zastupitelům města Ostrova k dispozici k
projednávání bodu 13 „Návrh na schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov
zkráceným postupem“ projednávaného Zastupitelstvem města Ostrova dne 29. 01. 2020.
-

Veškeré podklady zasíláme v příloze – složka s označením Z13-0129.

Vzhledem k velikosti souborů, si dovolujeme veškeré podklady poslat přes Úschovna.cz
S pozdravem a přáním hezkého dne
Jitka Matyášová
Sekretariát starosty a místostarosty
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1, Ostrov 363 01
+420 354 224 884
www.ostrov.cz
jmatyasova@ostrov.cz
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