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ROZHODNUTÍ

o vyhovění žádosti

Výroková část:

Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství

dle ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

dle ustanovení čl. 35 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy),

ve znění pozděj ších změn a doplňků, V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, přezkoumal Vaši Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ze dne 10.06.2020 ve Věci poskytnutí informací ohledně údržby pozemků V lokalitě

Červený Kříž, vyhlášek města, pokuty p. Bard11<ovi a stanice MP Bílá 2 V Ostravě Mar. Horách.

vyhovění žádosti

Odůvodnění:

Podáním dne 10. 06. 2020 jste požádala o poskytnutí informací V elektronické podobě dle § 4 odst. 2 písm.

a zákona č. 106/ 1999 Sb., a to o informaci ohledně údržby pozemků V lokalitě Červený Kříž, vyhlášek města,

a stanice MP Bílá 2 V Ostravě Mar. Horách..

Odbor místního hospodářství ÚMOb MHaH k Vaší žádosti sděluje:

Pozemky:

ad. 1. Zeleň na pozemcích 1067, 1069, 1071 a 1072 V k. ú. Mariánské Hory (dále jen pozemky)

nebyla V době psaní dotazu posečená jednak z důvodu deštivého počasí a z důvodu koronavirové krize, kdy

opatřením Vlády České republiky musel být počet pracovníků našeho úseku VPP omezen. K dnešnímu dni

jsou již Všechny pozemky vedené V plánu údržby jako pozemky s intenzivní sečí posečeny, shrabány a je

odvezen biologický odpad.

ad. 2. V posledních 6 měsících tzn. od 10. 12. 2020 (k datu podání žádosti) byly V době mezi 10. 12.

2019 a 20. 12. 2019 V lokalitě Červeného kříže přistavěny VOK a celá lokalita byla vyčištěna od odpadků,

nábytků apod. Několik týdnů před tímto datem zde byla provedena poslední seč trávníků V roce 2019, která

zahrnovala také vyhrabání a sběr spadaného listí. Během akce „odstranění nepovolených skládek“ zde byl dne

4. 5. 2020 instalovány další 2 ks VOK a byl zde proveden opětovný úklid Všech velkoobjemových odpadků.

V rámci celého obvodu Mariánské Hory a Hulváky se jednalo o jedinou lokalitu, kde byl přistavěn více než

1 ks VOK. Během pochůzkové úklidové činnosti pracovníků úseku VPP zde stejně jako v ostatních částech
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obvodu dochází denně pracovník, který zde pravidelně ručně odklízí odpadky menšího objemu (obaly, papíry

apod.) z komunikací a jejich přilehlého okolí.

ad. 3. Seč na pozemcích 1065 a 1075/1 V k. ú. Mar. Hory byla V době dotazu provedena v měsíci

květnu, na pozemku 1093/1 probíhala aktuálně

ad. 4. Služby na ošetřování stromů nej sou zajišťovány smluvně, ale řeší se dílčími objednávkami

na základě výsledků výběrových řízení. Aktuální smlouva na údržbu zeleně — seč trávníků a sběr listí je

k volnému nahlédnutí na webu ministerstva vnitra v sekci registr smluv.

ad. 5. Městský obvod si svými pracovníky zajišťuje sečení v raj onech F (mezi ul. Přemyslovců,

Josefa Šavla a Mojmírovců), K (mezi ul. Zelená, 1. máje a Výstavní) a části rajonu J (mezi ul. Bílá, Martinská,

1. máje a Železárenská). Harmonogram sečení není pevně nastaven, řeší se aktuálně dle stavu zeleně a počasí.

V posledních 12 měsících byl do doby dotazu rajon F sečen šestkách, rajon K šestkrát, část rajonu J čtyřikrát.

Vyhlaska:

ad. 1. Všechny vyhlášky a nařízení týkající se městské části jsou přístupné na internetových

stránkách městského obvodu, V záložce „vyhlášky“. Městský obvod nevydává samostatné vyhlášky a nařízení,

neboť tyto vydává Statutární město Ostrava a městský obvod je jimi vázán.

Vyhlášky a nařízení tak naleznete na odkaze https://marianskeh0ry. ostrava. cz/cs/radnice/vyhlasky.

ad. 2 Veškeré podklady získané jako podklad pro vyhlášení zóny se zvýšeným výskytem sociálně

nežádoucích jevů jsou k nahlédnutí u právníka úřadu, tj. u správního orgánu, který OOP vyhašující oblast

se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vydal.

Pokuta:

Mestska policejna stanica na adrese Bila 2:

ad. 1. Požadované dokumenty povahy stavebniho rozhodnutí apod. Vám budou poskytnuty

na předem domluvené schůzce s paní Ing. Dagmar Pulchartovou dle Vašeho návrhu. Projekty, rozpočty,

dodavatelské smlouvy či předávací protokoly a stavební deníky pro Vás budou knahlédnutí po dohodě

s panem Slavomírem Golombem na schůzce, která se uskuteční po vzájemné domluvě dne 9. 7. 2020 V 8:00

V kanceláři č. 105, 1. patro, ul. Přemyslovců č. 65, Ostrava—Mariánské Hory.

Vaší žádosti se podáním informací vyhovuje

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí můžete V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, a V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho

doručení Magistrátu města Ostravy jeho podáním u úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Ing. Vojtěch Potocký, v. r. otisk razítka

vedoucí odboru místního hospodářství
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