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Stffituární mĚEtů ®strava
MagimÉt městů ®Štraiffi
HrůkeĚŮvQ Hám, fisůEťg
7E9 3Ů 05ti"vů
pů§ta@®straya.gE

V ®sEffivě dm© 4, ů* 2ůz fi

ĚŘfflosů ® ĚmFÚFmff€e FodEČ EáEĚůmů Ě. fl®S/E999 Sb.

VesmysiuEákůHač.1®6/fl9998ů.,ůsvůb®dnémpřístupukÉnfoFma€fmvásžádámůEpřístupněmí
náslĚdujíťíGh Ěmf®rffiagí,

1®     FFŮsÉm cE@slÉní
ŮstFůifa můb® ŮMůb Městskě#® ŮbvSdu MůraFšká ®strav@ a-Pří;ůĚ F€alizůval
ůřezy/káceHÉ §tr®mů na
Pcblíž ule Ě8. řúJjma Ž89/ž V týůnu ®d 31b

2.    Ejakého důFůdu by3y ká€ůny, Fe§p. Ůř

kt€Tý m Eá"adě p®kymu MagĚgtrá" mě§ffi

mĚ§tE Ůstravy,

vány strů"y v #ůmu Ůd 31. 5* Z®Zů Ha úE€mí
Mě§tgkéH® ®bv®du Můravská Ůstffiva a Přfv®Ž, tie v ®bd@bf, ktEré je ®bgcmě půwůĚovám
E@ ®Hd®bi mĚ"ů ®bdobí FeggtaĚníhů klidu, pfld]g tistanůvgní § 5 Vyhiášky Ě* ůg9/Zůl 8
Sb., o ®€hffiffiě dřgviH ffi p®v®l®irání jsjiEfi kácgHí, EE pSužiti' § 8 ®dgů. 4 Eák®ma
č& ůE4/199E Sb*d o ů€Hramě pffi'rody a krajiny?

3+   JĚk budou nahrazgmF stFůmy, ktsrÉ byůy půkáťemy půEůiž "ů. Z8. říj'na 289/Žp dl©
pĚĚti€h®Eíh® b®du důEaEu?

4®    Má stůvba "ŘeĚĚmí pěš€ůh Ěras
§tÉ#a#eí
ffikE€ v rŘmEÉ mgž

Se
MQĚt®m H. SýkůrF a Hrfidnf lávkou", přŤp. podcbmů

dfftčĚmýgh stmmů v]rdÉm sťanůvĚgk® p®ů !€
pmc#su EIA? Fůkud anů, pr®§Ím o jĚh® Easlámí]

5.   EySy ptižadavky nů parkova€Ě mSgta v důtč€ném
EgĚĚffiĚ a jak pĚÉpadmě by]® ttiůů r®Eh®dnuti ŮtiůvůdměHŮ?

stá"jící

Pm5žm Ů žůg!ání VaĚich Ůdp®vědf pSdl€ Eákůna č,1$6/1999 Sb„ primámě mů e-m@Ěů:

§ pŮĚĚffivEm

!:76C)--.r;



eMagistrát města .Ostravy
odbó..r inúesti.čn.Í

Vaše značka:
Ze. dhe:
Č.j..:

Sp. zn-:

Vy.řižuje;
Télefon:
E-ma.i,;.

D.atum:.

•S`M()/30.9052/2i/QJ/

Š.isM.0/3.0}219/2l./.().t/2

2021-6.-0'9

:T:fkoyrt:::íími,nf:rzmn::íi p::edějzšf,::npaředěiisáo6/1999   §b.,   o   svobodném   přístupu

Vážc,,ý pq,.1L`?

m .;EÁkladč  Vaší Žúd.Ósii. o  íiirů]:n]acc. pód.lé  jriko.n:1  Č.  .106/1999 .Sb..  r€  dnc  4..fi.,202..1   V.áiii.  kj.€dnť]i]ivýiil
hddůfn  Vaší. Žádosti .posky(újcim lyl`o  i»rdiinácč:.

] ;    .Pro.síťri   {}   ±a.S].áTi   ..Šnil{]+nj}J...*e   -Ehd(.ďv±`tietSri8.   kiei:f]   jiti   TŽ.#1u€1ď  .ijdk}iŤi€t.  .ťM€ígisii.ďiH   Jii.ě.síď

O:si.ruviy  npt]{]  r:MÍob  .rú.sí`s.ké.h.o  (}|]yo.dť!  .MQr{!;..Ská  Osii.ďN:t]. ť;  PřžĚft]{]z  i"`.f i"zŮv.«l  ti.i-.ázy  /
kť:cerif_ .+ii_.tjmůi  ťit]  I.Í{ivl.Ťčka+Jě  ť]áibi-...Čžít .pod  budov]{.]u .K]iíh{]vfijT  itič`s!u  {).sf ř{iv.y:  !j{;b['iž ti[. -28`

iťíj.na.2i8.9i'2.+]týJťl.nti..od.3.]..5..302.J.

..S.mlq.ii." c] .dílo s€ J{hotwiťc lc]ii. Ětíwbyj.F uvFřcjnčnfl iia wpbovýctT. 5.trá.iik.ácli Rc.g.istru. s.JT] lw
h[t.Ds://smi.ouÝH_.HÓÝ.Sz/. půd  [.T) #mlou`Jy  1. 5223087.

3.    'Z..jqkč!i[..!   dťjN2.othi  .by}y   káť€ny.   i.€`sF],   ořq±-závůir?y   slromy  T.i Eý3ími   o{|   ..3.I.5.202!j    i]fi   ůt-z,efli.Í,
.,

Mě.st.skSh.o ©.h.v(}dťi M(}rH.v}sHi ť}sir[ivm a I..ř-ívďž ..,. (.f `  Ú {JÍ]dobt,  ltier.é jÉ t]bečťtě. .PoSď-Ěo+Jůťi{}. 7.ti
oS.{toů.i. m.i..riT{}.  v.#g€taĚri..{ji{.]  Jťliť!bt. ..pť}.ďle  i.t*slttn{)veťi..í  .§  .5. Vyh]ď.Šbr.  č:   j.89/Iti [.I  LS!j+.  o  o.ť.i]rťi]iě
•{t;..g+]in  a.;jo;;[]lri.áiitÉ..jri`iich  ldáčď];í` .Ž{i  []oužit.'i. §  8  ť]`č!m ; `Z;ák{N;{i  č.  ] 1.4/] 9ta2  sb -.,. o  och].anč

iiři.!.{}c|}i..{i.3,kra.iiri}i:.}

S]iilo.uva o dílo -s.c x!iotq`JiLclc]?i .s.Lav.by by.la %vcř€j.ričiia \J  i.cgisLru  `imluv  diie 27.4.2.02 ] ,. [}lc
zá.včiť*iiého   sjLžtntlvi`tska   č.   .7/19   '+,c   dnc    17..4.2t}.]..tJ   Ýydan.é.ho   i]dbi}ťčm   .st€webnJ'hQ.  .řádiL   á

p.řesltipků,.  l'{.M0b. ..Mf}ra.v.iká  {.).sLi.qva  a. I]ř.ívo7.i  l{ťci'.ýhi  byl .Lidě.|en  .soulila`5. k.€. ká.ccri]'  4  .k.s
dř-eviu,  j:sp.ii   Lwc.dtii}.'  .pŮcJmi'uky=   mimt]. jitié  -  kác€L]í  dřcviii.  jc   hioř,tié   provóst  poiL7,i.  v

přípádě   [Fá.li±,ac€.  ijiw..€ůmĚ.tné.:   st?v.b,v,   !{áé.L+.n.í..  iii.ů.Ž€   b..ý.L. pFQv.edéno  :.]icjd]'TÍvc   při   zflliájt;ní
stavL+v.  .Tcij:i{.o.;. bylči  sml.®t]TJti  o. d.ílo  sc. ziioi{}.viL..c:]ém. stavby  ur/*aviv.cii.a. ..v  iii[`s}'cÍ  Lliibii.ii  2021.  Ř
•s.iť}.yLliišťč   by.]t}.  *,hoto\.i.L.cli   Pť.cd.á[i:o   dt]c   3.1..5.?02..] ,   iict]y|o  ..m.{}ři]{}.  pi.q.vóLit   k€'tcciií   v   do.bě.

Veg€ta:čf]íliů.klídii,.L.Čd.ydo3.].3.2Ů.21,...iic..b(]ťv..tittodobij.iič.b}.]u..+.av.ř€n.:Š}iilLLÝ}iíw.1zili.

Prokešovo nám. .8; .7.ž9 3Ů ®strava
•1 /2.         ip/iAm/,bstrava. cz

Po.§.ta@os,iaÝč,'Č=.
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E.   Jak h"dflu FĚflhrg[Žtžft# #trť}mFSS kígrÉ bEtF půkáff.e#y půbtíĚ #t. 28.
Eodm dflSťkm?

Výše  uvcd#né  #ávať.mé  gtamůvískQ  č*  7/ig  ťó#  dm  Í7.4.2Ůlg  vydarté  ®dbůrem  Sta##bmfhů
řádu  a  pře§#tipků,  ÚMůb  M®ffavská  0§trava  a  Příva#,  sffinwuj#  povinmfiť  pffivSd#nÉ
máfi#ffidfflůr  #ý#ad#y  ##víffl  a  tů   fgrmůLi  vý#ÉŘdby   1®  k#  ffitic!vmi#ky  #apěEtffivflnýEh
§ baE#m* rffiTným kflFunůu.

4.    Má  EtffvEfl  ,.ŘEĚS#É  pĚšiSh  Éť&É  #Ů  Hqnrůt#EkÉm  b#ťžkffi  {Il#MHffEn#t}  ftůhřsžť}  # E®uEďkfl  SE
ĚĚů#aff f€€  ť:yEĚgi#tĚžkn~gÁ v ůSEEH  mg%Í  MfSEĚBm  M.  Ěůimry  a  llradftš  ĚtiEkm",  příE.  pŮůůbfliÉ
Hk#€  v rám€Ě  n'gž  d©šÉo  E@  #S&ftĚ  f  ŮĚŮÉůťií  dť}gě€n[ýťh  LEtmmů  vTtiům  stHHti"Éshfl  ffiů.dlg

prfficS#ti EdĚA?  I]okHti ůnť}* F#asím ffi j#k# E#sťán€.

"#S kgůa#ba ffisfflá vydáffi® gtaH®vi§ků pfiÉIÉ ffi€půdLéhá*

5®    }Ěy§y pť}žgEtiflv* ma pffFEmmff í flSÉ!Htfl v dfltěgFTém ůŽSmí ťeťkčťEŮ#ů#y #fl ůkor s#á#ŮďíEf Žgl@mů ťi

V rámci stavby b#dc uprav€n u!ičnÉ #mril, kdy půdél mábř#Ží budg dcplnčfl €htidník prů Fěší
a   sam®ŠtaÉHá   €FklBtraga,   čínů,   dojdc   kc   F*výšffimí   bĚ7.pcčnů$1.i   pohybují€ígh   §Č   ůg®b*
Y#hlůdcm k
E komHmikaSeS  by]ů
vyřdÉrift

#pů§cb pa
bqah  dů  §tÉvají€í #clSněS ktcfflá buď#  ffiffi #ák

k®mp€nť,Ůvůffla@ kd# #a 4 ks půká€cflých dřffvina j€ w[
dr~€vÉn.

S půir,dFavgm

PťĎkčš©#© nám. 8, 7Ž# SS Ůstrffi#@
2ffi         www. ®stffiva+€=

P®sla@©9traua.cE 1B ŮS 5Zubvm

ŮváHí ,/J
pa#kůva"'Éh §ůáffi ř

na náhmdHÍ výsadbffi v p®čtu  Sů ks




