
Dobrý den,

pro potřeby vypracování seminární práce prosím o zaslání informací na základě zákona. č. 106/ 1999 Sb, zda—

li existuje v rámci ORP Ostrava Radvanice krizový, havarijní případně jiný plán (mimo povodňového, který

 

jsem si našel na stránkách úřadu) a V případě, že ano, prosím o zaslání jejich částečných výpisů.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

_student PA Praha
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l “Kl Statutární město Ostrava

] Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

/ tajemnice

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: RaB/01688/22/taj/Zdr

Sp. zn.: S—RaB/01489/22

 

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

 

Datum: 2022-02-28

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací pro nedostatek působnosti

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice obdržel dne 20. 02. 2022 Vaši

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacim“). V podané žádosti požadujete

poskytnutí informací: „zda-li existuje v rámci ORP Ostrava Radvanice krizový, havarijní případnějiný plán

(mimo povodňového, který jsem si našel na stránkách úřadu) a v případě, že ano, prosím 0 zaslání jejich

částečných výpisů. “

Podle ust. § 2 odst. 1) zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty, kterými jsou státní

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, povinny poskytovat informace

vztahující se k jejich působnosti.

V souladu s ust. zákona č. 240/2000 Sb., 0 krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

ve znění pozdějších předpisů, vydal primátor statutárního města Ostravy dne 21. 02. 2019 Statut

Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Ostrava. Dle článku 1) tohoto statutu je v působnosti

bezpečnostní rady projednávat a posuzovat stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „ORP“). Mimo jiné bezpečnostní rada

projednává a posuzuje krizový plán ORP; vnější havarijní plán, pokud je schvalován primátorem. Agendu

krizového řízení zajišťuje Magistrát města Ostravy, Odbor kanceláře primátora, oddělení krizového řízení,

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

Z uvedeného vyplývá, že Vámi požadované informace se k působnosti úřadu městského obvodu nevztahují,

tj. úřad nezpracovává krizový plán ORP Ostrava ani vnější havarijní plán. Z tohoto důvodu Statutární město

Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona

o svobodném přístupu k informacím Vaši žádost v celém rozsahu odkládá, jelikož požadované informace se

nevztahují k působnosti úřadu.

Vpřipadě, že s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Úřadu městského

obvodu Radvanice a Bartovice podat stížnost dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, a to

prostřednictvím úřadu městského obvodu do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude

rozhodovat Magistrát města Ostravy vsouladu sust. odst. 2) článku 35 obecně závazné vyhlášky

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
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