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V soulaútu s inforinačním zákonsm žádám o poskytnutí následujících iiiiforůi.a-cí a prosím o zas]áiií oc'ipovš[ii
vg sti.ojově čit€-,lné podobš {ěili ne iissl€€nované) na  email  i   i ir -Í . Prosím o pť.€cláiií  žác!osEi

Dobi.ý dt3113

dng 25.5.  2021 js!`= nge §c}cjáln!{;h Sítích zf!!.gfi.go`Jala, na pří`a.pěv3k  "Ostra\Jáka -na. kois"  {a.k{o:

P.ů.ljeEdniostjekclHešní]-mtd-niz{epšgua.Sc}.fistikov{]..i.tějšíaii7!Íi`:vtiv{SÍ3ě§Vsíř`€šse,-3iív}iž{3{iFi.}e.-pťojfi3-!*t5t±!{i.!€-t\€±-:±':::^:

`St+ E{ič-íFiá  }ji.{!cSjv{.:Ť. JaJ{ékol.i  řešeiií `.jš{t.k v}Jžř.ac}iij`g  ohl€th`ipliwsť  a  p{izoř.iiosí  chodci.i  i  c}ilcůstt`i„  Ťci.l€ž.e .pla.{ti:

f;ř€íTrE] BÁCHA ! ! !
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á`= is ů § 5'.ž~±-2  .f,r !f §    -/   Í` i-3 `9 -+. ž ..-i €i ť!   §   Í i.i ±-€Š .€ ;^j á f ! Ěj ±3 á É ťi  3_ ..í 3€ Ů žÍ ťá rj.ií   §={   ~&.-j S .5 j~ `r t/ i.ri 31 íf  i ra í[*C} ±  É-€Ti. ť-  C í :

-J-ed-flá  se  gj"t5čná  o iJodchScl poc}  1'tí#stsc'kQti. iiiicí  `,-' -Íní€{ec-i-i -i-nšzi I-I.í-abci`,íoi i  ii  li.i.fiji-":t i,tk`cH.i`? Tsi-j :i:i  ijc,c;Í,1].o'í.

byl i':oiiž r€konsti.uován i€pivf,1oi-ii.„
-Kdo b~udt; iiives[oi-em této ?ikce; a jaká jg př.Sdpokládžmá. čá,sElť.gi?
-. Budg něco iia  ie'L€onsíri-ukci př.ispíi,ÍLn,,E Hrá`boi,J-€Á.  Jíh  a Ř8rj?

-:Btílťi  itdč,!ámi  Lwi{liĚ?  -Pokiid  g!no, pošleie i-~ni ji pi.osíiii.

n Kdy js pÍ.edpokláclaný t€miin €iokončeiií iJi.oj€]ťt-u?
-K_dy-je před.pokl+qd i.€a.lízsce Vám.i ťivízwaiišho 1`iiT.ti``.Jo-`.raného řgšH3€-ií,  m líjř,i é]i~i  íi€ zsř;ín.ft  rjr~-r.o-".t?

Dškuji z@, poskytntii{ iii foiTmicí .
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primátaía §tatulámího mě§ta Ostíavy

V Ostravě dne  10. června 2021
Č. j.:  SMO/312367/2 I

PoskyÉ["tí iiifortiia€e po{l]g %ákoiia  č.  106/1999  Sb.,  o  stJobodném  piv`ístupu  k informs}eíiiig `'c
z[iění i}ozdější€h  pzV.eti[}Íst°t

Vážený pane, ii)ženýi.e,

pož.ádal  jste  mě  prostředt]ictvírn  diitové  sclu.áfiky,  podle  zákoi]a  č.   106/]999  Sb„  o  násled`tji'c]'

infoi.macc:

I .    Jediiá .se .sktiiečně o podchod pod Mísfeckoti iilici' v imístecJi iiiezi lli.al)ovou (i lli.al}i'ivkou?
Teii(o Í)o(lc]iod by[ totiž f.ekotis(i.iiováii iť'p}.ve  !Q}ii.

2.    Kdo l}.i{lť iiive,sioi.eJ.m ié{ci akce a j{ikáje i]ředpoklád(]iiá čásik(i?

3.    Bude }iěco iia i.ekoii.slri{kci i}řispíva{ Hi.abovúi, Jih a ŘSD?

4.    Byl(i iidě!áitia s{ttdíe?  Poktid a]io, poš!eie i}iiji pŤ`o.sím.

5.    Kdy je před}]oklád(]iiý lei.iiiín dokoiičei]í i)i.ojekhi?

6.    Kdy jg i)řetlpoklad realiz€ic€3 Vdti}ii avizovaiiéiio kii7{ivovatiého ]-.e.šetií,  ]ta kf e].éiFi se začíiiát

p,.acov{,t?

1.   Ano, jde o Šídlovec.  Podchod  byl rekonsti.uován částečiiě, i)ad  i'áiii€c pi°wodní j`eko]isti`Likcc

však   došlo   pfi   realízací   k   úpi.avě   něktei.ých  i)i.vků,   ktei.é  jsou   nyiií   přediiiětem   ř.cšení.

Faktická úprava mostní koi]stri]kce, ktei`é způsobuje niost]ií zatékání dosud iiepi`oběhla, bL]de

jj  realízovat  vla§tník,  ktei}'Jm je  Řcdite]ství  sjlníc  a  dálnic  v obclobí  04/2022.  Momentáliiě

zajišťtijí stavebiií povo]ení.

Píokešůvo Íiám, 8, 729 30 C}strava
v"mu.o§tr@v@.cz

Ič Ů084§ 451  DIČ CZ 00845 451
Číslo L'ičtu 27-1649297309/0800 Ssě``ŇŇNS&W`#&!šS



2„    Investoi.eiii  úpi.av  .a,tez.ky jé  Stati~itái.iií  město  Osti.a\Jfig  čá.stku  dalších  i'ipi.av  nyii`í  .ii3zi-iá~íi.-i:j,

iJi.oj ekt. `.]e moiiientá lně pí.ipi'avuje k přepi-iS.co\Íá,ní.

3.    4mo, biide pfispí\Jat ŘSD viz `ýše.

4.    Na aktuá(ní řešení byl zpi.a.cován jeii pi.ojskt dopra.viiího ziiačeiií (\Íiz. př`íloha).

5.   Schválený  projeki  jg  iiyní  ukončeiiý,   dís}"ze   se  ved€  o   možné   úpi.avě,   €ile   vdí}ěíců.+

p@.i.ame{i.ech, i.eá,,1ný teimín je 2022-2023.

6,    Rea^lízaci přec!poklá.c:á.m€ v leEgch  =J:022..2.023.

S i'i.ctou a pozdra.`t6m

Piv.í|oha : proj ekt

Píokešovo náni. 8, 729 30 0slíava
212           v.fv`ivi.o.str av a.Gi=

lc 00845 451  DIC CZ 00845 451
Číslo t.ičtu 27-1649297309/0800
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