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Dobrý den,

rjbJr /b©
rád bych se dle zákona 106/99 Sb. zeptal na budoucnost stavby Jižní tangenty, pro kterou je v úzenrim plánu
vymezen koridot DK98.

Tento koridor "zasahuje" mé pozemky na katastm obce Vratimov ( ).

Proto by mě zajímala budoucnost této stavby a zda jsou pozemky v tomto koridoru zahmuty do území
rezervy dlo plánu mobility z roku 2015 (nenašel jsem novější plán mobility).

Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Statutárni. město Ostťava
i"igistrát -odbc" Úzenii`i.lio  p!.ínování
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Magistrát města Ostravy
Odbor územního plánování a stavebniho řádu

Vaše značka:
Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/53691l/2lúpasŘ

S-SMO/492387/21ÚpasŘ/2

ELo_sía@ostr_aŤflz

2021-09-14

Vážený pane 

Dne31.08.2021jsteprostřednictvíme-mai požádalvesmysluzákona
č.   106/1999  Sb.  o  informaci  ohledně  „budoucmst stavby j žní  tangenbr,  pro  kterou je
v územrim  plánu  vymezen  koridor  DK98C`.  Tento  koridor, jak  uvád'te,  ,zasahuje"  Vaše
pozemky  na  katastru  obce  Vratimov  ( ).  Zajímála  by  Vás
budoucnosttétost@vbyazdajsoupozemkyvtomtokoridoruzahmutydoúzemnírezervydle
plánumobilityzroku2015.

K požadovamému Vám sdělujeme následující :

Tzv.  „Jižnl' tangenta" je  významnou kommikací,  která v budoumu doplm' dopravni'  skelet,
řešícízejménadopravusměřovanoudoOstravy,PaskovaaVratimovazjihu.

Trasování  „Jižní  tangenty" je  do  územně plánovacích  dokumentací  obcí  (tedy jak  města
Ostravy,takiobceVratimova,čiPaskova,dlestavebníhozákonazávazně®ovínně)přebírán@
jako   závamý  prvek  z územně  plánovací  dokumentace  kraje  „Zásad  územního   rozvoje
Moravskoslezského kraje". Tyto koncepce j sou většinou dlouhodobého ěasového charakteru,

ůdkyo.g:b:ej:J;iíhmr:flá#:c3dsvásvlšádi,kkotge:ť'vsi#3:c:uháj:,h|čyifg,čěižĚ:áy,e,pe:is;i
následné.realizací.Vsoučasnédoběnámnem'známtem'nrealizacetétodopravnístavby.Proto
siVámclovolujemedoporučitobrátitsevtétověcinaKrajskýúřadMoravskoslezskéhokraje.

Prok®Šovo nám. 8, 729 30 0strava
1 /2         www.ostnava.cz

posta@ostrava.cz

Ič 00846 451  Dlč CZ 00845 451
číslo ůčtu 27-1649297309/0800
lD DS 5zubv7w

®§Fffiffi#ffi9!5



Vezměte,prosím,navědomídáleinformci,žeVámiuvedenéparcelysenacházívdopravním
karidoru omačeném v územnfin plánu Vratimova v návrhové ploše Z174, veřejně prospěšná
stavba VD  1. a doporučujeme Vám proto se s žádostí o informace obrátit případně i na obec
Vratimov.  Dále,  prosím,  vezměte  na  vědomí  informaci,  že  silnice  1.  třídy jsou  ve  správě
Ředitelství  silnic  a  dálnic  čR.  S žádostí  o  informaci k silnici  č.    U58,  která je  ve  správě
Ředitelství silnic a dáhic ČRje tak možno s dotazem kontaktovat i přímo je.

Ve změně č.2b Územního plánu Ostiaw byl tento dopravní koridor v souladu s uvedenými
zásadamiúzemníhQrozvojekrajevúsekuDK57aD60převedenztzv.rezervydonávThuaje
vedenjakQveřejriěprospěšnástavba.

Plánmobilityzroku2015jestáleaktuální,připravujesejehoúprava.Trasa„Jižnítangenty"je
vtétodokumentaSizapracovánapodě.13`Přikládámeodkazdostupnýonline:
hftp://mobilita-ostrava.cz/

Pro Vaši infomaci dále uvádíme odkaz na stránky obvodu Hrabová dostupný online:
g±g2gi4!s"±±QrigfiggaQZQ±Z±4Íp±gm±ia±!5±a±±±z=±z±r±É:ri_±a±gsafi±±

Tímto považujeme Vaši žádost za zcela vyřízemu.

S pozdravem,
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