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Dobrý den,

' v souladu se zákonemc. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

podávání žádost o pcskytnutí následujícíchinformací:

1) je úřadu známajakákoliv informace, že se zvažuje nebo je v řešení přemístění autobusové

zastávky Ostrava Bartovice Ještěrka

(busc. 28, 38 a 441) ve směru do Centra Ostravy,

' 2) byl v roce 2018 nebo 2019 úřad osloven nějakým subjektem se zámyslem změny umístění „

autobuSOVé zastávky v Ostravě

Bartovicích, Ještěrka, v případě, že ano, kterým,

3) v případě, že se v roce 2018 nebo 2019 změna umístění autobusové zastávky řešila, žádámo

sdělení konkrétního důvodu této ,

potřeby a předpokládaných inveStičních finančních nákladů ?
 

statutární město Ostrava clanu.

Uřad městského obvodu

Radvanice a Bartovice

Děkuji za odpověď, ' ' Došlo 13 415- 2019
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- $tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

 

Ze dne: 13. 5- 2019 „ v

Č.j.: RaB/O2741/19/SRDaZP/Rai

Sp. Zn.: S-RaB/O2741/19

 

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

 

Datum: 20. 5. 2019

Poskytnutí informace

Vážený pane,

dne 13. 5.2019 bylo Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (dále jen „úřad“) doručeno Vaše

podání, kterým jste požádal o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

v'v!

k informacím, ve znění pozdej s1ch předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následujících informací:

1) Je úřadu známa jakákoliv informace, že se zvažuje nebo je vřešení přemístění autobusové zastávky

Ostrava, Bartovice, Ještěrka (bus č. 28, 38 a 441) ve směru do centra Ostravy.

2) Byl v roce 2018 nebo 2019 úřad oslaven nějakým subjektem se zámyslem změny umístění autobusové

zastávky v Ostravě, Bartovicích, Ještěrka, v případě, že ano, kterým.

3) V případě, že se v roce 2018 nebo 2019 změna autobusové zastávky řešila, žádám o sdělení konkrétního

důvodu této potřeby a předpokládaných investičních nákladů.

V souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám tímto požadované informace

poskytujeme, a to následovně.

Předně je třeba uvést, že dle bodu 3. 1. části I. přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu Úřadu městského obvodu

Radvanice a Bartovice (dále jen „organizační řá “), odpovídají odbory úřadu městského obvodu

„za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu kinformacím, a protože dle části

11. organizačního řádu je odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, Úřadu městského obvodu

Radvanice a Bartovice příslušným odborem, který vydává stanoviska, návrhy a podněty kprovozu

hromadné dopravy,poskytuje Vám požadované informace podle bodů l), 2), 3) odbor stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

a životního prostředí kbodu ]) sděluje, že úřadu není známa jakákoliv informace, že se zvažuje nebo je

vřešení přemístění autobusové zastávky Ještěrka v Ostravě — Bartovicích (bus č. 28, 38 a 441) ve směru

do centra Ostravy

K bodu 2) sdělujeme, že úřad městského obvodu nebyl v roce 2018 ani v roce 2019 osloven žádným

subjektem se záměrem změny umístění autobusové zastávky Ještěrka v Ostravě — Butovicích.
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f'vVK—bodu 3) sdělujeme, že se v roce 2018 a 2019 změna umístění autobusové zastávky neřešila.

V souladu s ust. § 4a odst. 2 pism. a) zákona o svobodném přístupu k informacím je infomace poskytována

v písemné podobě.

S pozdravem
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