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V Ostravě, dne 16. září 2021 

ŽÁDOST O INFORMACE aí..E ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PřÍSTUPU K INFORMACÍM 

Prosíme, přemýšlejme, z.s.,  žádá 

na základě shora uvedeného zákona o poskytnut' informací, a to poskytnutím „upravené dokumentace", 

jejíž existence je explicitně uvedena v dokumentu statutárního města Ostrava označeném jako „Závěrečný 

účet Zpráva a výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2020 (bez městských obvodů) " 

na straně 126, a to konkrétně ve větě ,,f~eší se majetkopr~vnĺ problematika, dokumentace byla upravena, 

aby mohla být v řízení a povolení umístění stavby řešena v režimu veřejné prospěšné stavby dle 

zák. Č. 266/1.9.94 Sb} a drahách a stavebního zákona." 

Žádáme oposkytnutí výše definovaně „upravené dokumentace" vjejí úpině podobě na elektronickém 

datovém nosiči na adresu sídla našeho spolku. 

Lhůta pro poskytnutí informace !e 15 dnů. 

Vzhledem k opakovanému neposkytování informací anebo nedodržování lhůt při poskytování informací 

ze strany statutárního města ostrava při postupu podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, jsme tentokrát nuceni upozornit na materiální odpovědnost za škodu a regresní nároky 

vyplývající ze zákona Č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

Prosíme, přemýšlejme, z.s. 



Magistrát města oatrawy.
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Vyrozumění a prodlouženi lhůty 

r rosíme  řemýšlejme  z s  

Vážená paní

statutárního města Ostravy jako povinný subjekt podle zákona Č. 106/1999  Sb,, o svobodném 
r 

jen prístupn k informacím, ve znění pozdějšíoh předp*~s~ ~ (dale  „zákon o svobodném přístupu k informacím) 
obdržel dne 2{}.09*202 l Vaší žádost o poskytnutí informací ve smyslu 14 odstavec 2 zákona o svobodném ~ ' rwr , , .. .... r r _. ,* r přístupu ~~nforn~aoín~ datovanou dnem 1. 6. zar~ 2021 týkající se poskytnutí upravené dokumentace p~ řízení 
o povolení umístění stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava— Poruba, trasa i"(dálejen žádost). 

informacím
ov ~ ~ • o Podle * 14 odstavce 7 zákona o svobodném přístupu k~nfor~nac~n~ muze povinný subjekt lhůtu 

pro poskytnutí informace prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dni, když závažnými 
důvody jsou podle písmene c) citovaného ustanovení mimo jiné konzultace mezi dvěma nebo více sloŽkamí 
povinného subjektu., které mají závažný zájem na předmětu žádosti. 

Vaše žádost obsahuje požadavek o sdělení, kdy jejích poskytnutí we smyslu písmene c) ustanovení 
citovaného v odstavci předchozím vyžaduje konzultaci a součinnost několika různých organizací a odborů 
.Magistrátu města Ostravy, podílejících se na předmětu žádosti, neboť adekvátní posouzení žádosti a Její 
řádné vyřízení vyžaduje kvalifikaci odpovídající působnosti jednotlivých takto zapojených organizací 
a odborů. 

S ohledem na to, Vás vyrozumívám, že podle 14 odstavce 7 písmene e} zákona o svobodném přístupu 
ki:nforrnaeím prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informací podle žádosti, a to o 10 dní. 
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Dne 20.092021 statutární město Ostrava (dále jen »město") obdrželo Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle ust. 14 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kidformacínl, ve znění 
pozdějších předpisů, jíž požadujete poskytnutí upraveně dokumentace pro řízení o povoleni  umístění 
stavby „Ekulogizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba", a to na elektronickém datovém nosiči. i

• r v •: . ~♦ r ~ + V souladu se zákonem a vnitřní směrnicí Č. 2/2014, upravující postup při poskytování informací 

podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu ki`nformac1m, ve zněni pozdějších předpisů (dále 
jen  3~směrnlce") vám poskytujeme v elektronické podobě informace — upravenou dokumentaci pro 
umístění stavby „Ekbl+cgizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba, trasa 1 {̀. 

Současně Vám poskytujeme tyto doprovodné informace: V současné době není na Krajském úřadu 
Moravskoslezského kraje na výše uvedenou stavbu dokončeno ř1zcu1 o posuzování vlivů stavby 
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žádosti 

., r v . r na životní prostředí (ElA), na základě kterého pravděpodobně dojde před podáním ~dost~ +~ umístění 
stavby k úpravě stávající dokumentace. 
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