
Věc: Zádost o poskytnutí informace.

Ve smyslu ustanovení zákona č. l 06/ 1999 sb. o svobodném přístupu k informací platného znění,žádám Úřad

městského obvodu Ostrava- Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu,dopravy a životního prostředí , o

poskytnutí nasledujicich informací:

1. Kopii písemného záznamu zasedání komise životního prostředí,bezbečnosti a dopravy ze dne 28.3.2022 ve

věci projednání mého podaného podmětu zaregistrováno pod číslem RaB/02293/22.

2. Odůvodnění zamítnutí podaných podmětů zaregistrováno pod číslem RaB/O2293/22. „„

3. J aké provede opatření OM Radvanice a Bartovice ve věci zajištění bezpečnosti chodcům v ulici U

Důlňaku bez chodníku,s vedenou cyklostezkou a momentální nepřiměřenou maxpovolenou rychlostí

50km/h,kdy i dle emailové komunikace s referentem Odboru dopravy Magistrátu města Ostrava lng.

Tomášem Procházkou,mi bylo emailem sděleno,že ulice u Důlňáku odpovídá charakterem režimu zóny

"Tempo 30" tzn. režimu zóny se sníženou nejvyšší povolenou rychlostí 30km/h stejně jako sousední

propojená část Horní Datyně.

V zaslaném sdělení mi nebyly poskytnuty tyto informace a nejsem tudiž doposud obeznámena o důvodu

zamítnutí všech mých podaných podmětů viz kopijc v příloze, zaslaného sdělení ze dne 29.6.2022 a ze dne

10.8.2022.

V závěru žádám o písemné sdělení odpovědí na tuto mou žádost v zákonem stanovené lhůtě.
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g ,. Statutární město Ostrava

\ ó'f/ Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

»

  

Ze dne: 15.8.2022

_!c. ;.: RaB/06658/22/SŘDaŽP/Úje

»Sp. n.: RaB/06395/22/2

[

Vyřizuje:

Telefon:

E—mail:

1

Datum: 25.8.2022

Vyjádření k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 15.8.2022 byla prostřednictvím elektronické pošty 2 elektronické adresy _ Úřadu
městského obvodu Radvanice & Bartovice doručena Vaše žádost, ve které žádáte o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem Vaši žádosti je poskytnutí informací týkající se:

1) Zaslání Kopii písemného záznamu zasedání komise životního prostředí,bezbečností a dopravy ze dne
28.3.2022 ve věci projednání mého podaného podmětu zaregistrováno pod číslem RaB/02293/22.

2) Odůvodnění zamítnutí podaných podmětů zaregistrováno pod číslem RaB/02293/22.

V souladu s ust. § 4a odst. 2 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám tímto poskytujeme

kopii dokumentu obsahující požadovanou informaci. Kopie dokumentu obsahuje Usnesení zjednání komise

životního prostředí, bezpečnosti a dopravy ze dne 28.března 2022 včetně odůvodnění rozhodnutí.

3) Jaké provede opatření OM Radvanice a Bartovice ve věci zajištění bezpečnosti chodcům v ulici U

Důlňaku bez chodníku,s vedenou cyklostezkou a momentální nepřiměřenou maxpovolenou

rychlostí SOkm/h kd i dle emailové komunikace s referentem Odboru dopravy Magistrátu města

Ostrava _,mi bylo emailem sděleno,že ulice u Důlňáku odpovídá

charakterem režimu zóny "Tempo 30“ tzn. režimu zóny se sníženou nejvyšší povolenou rychlostí

30km/h stejnějako sousední propojená část Horní Datyně.

K bodu č. 3 Vám sdělujeme, že podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost

poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

(V rámci dobré správy se přesto vyjádříme k bodu 3 samostatným sdělením městského obvodu Radvanice a

Bartovice).
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Usnesení z jednání komise životního prostředí, bezpečností a dopravv ze dne

28. března 2022

Usnesení komise:

Komise životního irostředi se seznámila s podnětem pani

týkající se žádostí snížení rychlosti na ulici u Důlňáku a umístění

zpomalovacích retardérů na této ulici. Dle podnětu zde řidiči nerespektují maximální povolenou rychlost,

a proto navrhuje snížení rychlosti na 30 km/hod, případně umístění značek obytná zóna, kde je max.

povolená rychlost 20 km/hod. Dále je podnět zaměře na mí t í zpomalovacích retardérů před a za

podjezdem pod tratí u zastávky MHD Václavek. Paní fldélujc sve' obavy o zdraví své a své

dcery při chůzi po chodníku v lokalitě podchodu.

Členové komise diskutovali o navržených úpravách a následně vydali usnesení, kterým jednohlasně zamítli

Žádost mnm Odůvodnění zamítnutí snižení rychlosti a umístění zpomalovacích pásů

je znalost mistnich poměrů, kdy se nejedná o exponovanou komunikaci, kde by byl výrazně zvýšený provoz

a rovněž skutečnost, Že je již v lokalitě podjezdu snížena rychlost na 30 km/hod. Pokud řidiči nerespektují

v současné době max. povolenou rychlost pak ani umístěním nových dopravních značek, nařizující snížení

rychlostí, nevyřeší porušování dopravních předpisů.

Výsledek hlasování:

pro zamítnutí žádosti »— 6 proti — O zdrželo se — 0 nehlasovali - 0,
v

V době hlasování bylo prítomno 6 členů komise

V Ostravě dne 6. 4. 2022

  

 

Vyhotovila: “

Za komisi:
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