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Statutární město Ostrava
Průkešovo náměstí ] 803/8

Moravská Ostrava
70200 0Strava

Datovou schránkou
5zubv7w

V 0stravě dne 20.4.2021
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Tímto se m VĚs Ůbffl#ím jako na majitel€ pozemku parcelní číslo: 86/11 v katastrám území Můravská
0Strava, kďe &e na#hází tzv,   arská žah"da.

D]e našich zjištění byly na ploše ffiHské zahmdy byly "istalovány mj. atmkce,  které při používání
vydávajírůznézvuky,zejmémjdeŮ„skákacízvoflicípolštáře"a„přírůdníxylofon".

S ®hl€dem na wedmé tŤmtů žádám  o poĚkytnuti' infoma€í,  zda a kdy a vjakém  růzsahu, jst€
poSuzwalin€gativnívlívtěchtoatrak€ínaobyvateleokolníchdomů,kdyžtytoStrakc€jsůuvyužívány
běh€m €elého dn€*

Zahrada §e "chází v samůtném cgnt" Ostravy, kde sg n@chází mj. i obytné domy, jejichž obyvatelé
jsouzvukyztěchtůatrakcírušení-celodfflnízvukůvýprojevtěchtoatmkůíjeproobyvateleokolních
domů velmi nepříjemný, a tů nejen při práci na home office, která je dnes obvyklá {kdy Žvuk atrakcí
zm€možňuje sŮustředěnou prá€i).
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Ůdp®vědi p"=ím zaslat do mÉ datůvé sůhráftky,

Děkuji.
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Statutámí mĚ5to 05trava
Magistrát

Vaše značka:
Ze ďne:
Č, j,:
Sp. Žn.:

Vyřízuje:
Telef®n:
Ě.mail:

Datum:

sMo/233949ť21+o

3,5,2021

Vůžený pan

Vážený pan

Sťatutámí město Ůstrava obdrž€]Ů dn€ 21.4,2Ů21 Vaší žádost o infomaci ve věci související
s růaliž#cí akce „Rgvitalizace parku u Biskupstvi" a:a#ská Žahrada} -negativní vliv instalovanýGh
dětských pwků

Jak píš€te ve své žádůsti, fla ploše Farské zahrady { poz. p.č. 86/] ] k.ú. Moravská Ostrava -
vla§tník statutámí městB Ostffiva } byly mj. minstalwány dětskě h€mí pwky -zvukově polštáře a
xylůfon . V€šk€ré prvky mobiliáře jsůu zd€ umístěmy pro občany, včetně dětský€h, které byly
umístěny přímo s ohled€m na blížké ®bymé dcmy.
V návaznůsti na § 4, odst,1 a náslgdující zák®na č,106/1999 Sb. 0 svobodném přfstupu
k infůrmacím sděluj€m€ následujíci :

Dotaz :
Zda a kdy a v jakém rozsahu, jste posuŽovali n€gativní vliv těchto atrakcí { „skákaci' zvonící
polštáře, přír®dni' xylofon," ).

Odpůvěď :
V průběhu zpmcování projektwé důkumgmfflce n€gatívní vliv atrkSí na Ůbyv@tele důmů posuzůván
n€byl. Výrob€g pťvků {§pol® Richteť Spíelgeráte) k€ svým certífikwaným hemím prvkům zvukové
param€tpr fleudává] tudíž případný vliv neby]o možno výpůčtově ověřit, Avšak § ohl€dem na
přározené vlastnůstí tě€hto dvou h€mích prvků q}clštář€ a xylofon) byly tyto prvky umístěny de
spůdni části zahrady dů vzdálenosti min. 70 m od nejbližších ®bytných d®mů. Dále byl s oh]edem
" noční klid navržen a zaveden režim, kdy §e zahrada na noc zavfrá.
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