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Dobrý den, 

žádám touto cestou o poskytnutí informací v souladu s informačním zákonem. 

Odpověď prosím zašlete na email, ze kterého posílám tuto žádost. 

Nejprve si dovolím zrekapitulovat fakta, která občanům poskytl starosta M0b 

Ostrava-Hrabová pan  prostřednictvím Hrabovských listů a ve 

vazbě na ně. V srpnových (roku 2021) Hrabovských listech v anketě o 

sportovní hale informuje pan starosta, že požádal o odborný posudek Odbor 

školství a sportu Magistrátu města Ostravy na variantu přestavby tělocvičny 

naší ZŠ na sportovní halu. 

Když se starosty občané zeptali na to, kde posudek je, odpověděl takto: 

Tento odborný názor mám přislíbený do konce roku 2021 a doposud (k 

prosinci 2021) jsem ho neobdržel. Bude se jednat o srovnávací studii, která 

zhodnotí klady a zápory jednotlivých variant - tedy varianty stavby 

sportovní haly na Sokole nebo u základní školy. Nebude se jednat o materiál 

„do šuplíku" a určitě ho zveřejním. 

Žádost o poskytnutí informace: 

- Zašlete mi prosím onu žádost starosty, na základě které vypracovává Váš 

odbor studii. 

- Kdy Vás starosta požádal o tuto studii? 

- Koho konkrétně (jmenovitě) a jakou formou požádal starosta o vypracování 

studie? 

- Proč jste studii nebyli schopni do konce roku 202;1 vypracovat, když jste 

ji starostovi slíbili? 

- V jakém stavu rozpracovanosti se studie nachází? 

- Kdy bude studie hotová? 

- Pokud je studie hotova, kdy byla MOb Ostrava-Hrabová zaslána? Pošlete mi 

tuto studii. 

Děkuji za poskytnutí výše požadovaných informací. 
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Odpověd' na žádost o poskytnutí informací 

Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, obdrželo dne 11.01.2022 Vaši žádost o informace podle 

zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jíž jsou 

požadovány informace vztahující se k „dokumentu ve věci výstavby sportovní haly na území městského 

obvodu Hrabová" . 

V žádosti jste uvedl: „Nejprve si dovolím zrekapitulovat fakta, která občanům poskytl starosta MOb Ostrava-Hrabová 

pan prostřednictvím Hrabovských listů a ve vazbě na ně V srpnových (roku 2021) Hrabovských listech 

v anketě o sportovní hale informuje pan starosta, že požádal o odborný posudek Odbor školství a sportu Magistrátu 

města Ostravy na variantu přestavby tělocvičny naší ZŠ na sportovní halu. 

Když se starosty občané zeptali na to, kde posudek je, odpověděl takto: 

Tento odborný názor mám přislíbený do konce roku 2021 a doposud (k prosinci 2021) jsem ho neobdržel. Bude se 

jednat o srovnávací studii, která zhodnotí klady a zápory jednotlivých variant — tedy varianty stavby sportovní haly na 

Sokole nebo u základní školy. Nebude se jednat o materiál „do šuplíku" a určitě ho zveřejním. ", přičemž konkrétní 

dotazy byly v tomto znění: 

- Zašlete mi prosím onu žádost starosty, na základě, které vypracovává Váš odbor studii. 

- Kdy Vás starosta požádal o tuto studii? 

- Koho konkrétně (jmenovitě) a jakou formou požádal starosta o vypracování studie? 

- Proč jste studii nebyli schopni do konce roku 2021 vypracovat, když jste ji starostovi slíbili? 

- V jakém stavu rozpracovanosti se studie nachází? 

- Kdy bude studie hotová? 

- Pokud je studie hotova, kdy byla MOb Ostrava-Hrabová zaslána? Pošlete mi tuto studii. 

K odrážce prvé: 

Žádost pana starosty byla podána ústně, tudíž není možné tuto zaslat. 

K odrážce druhé: 

Prvotní komunikace probíhala v letních měsících 2021. Odbor školství a sportu se v dané věci 

snažil a snaží vyjít městskému obvodu vstříc, a to zpracováním dokumentu, který by mohl zastupitelům 

obvodu posloužit jako jeden z podkladů pro další rozhodování. 

K odrážce třetí: 

Jednalo se osobní jednání pana starosty s vedoucí odboru školství a sportu paní Ing. 

, jednání se účastnil rovněž ředitel školy, tajemník obecního úřadu, zástupce TJ Sokol Hrabová 
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z.s, zaměstnankyně obecního úřadu řešící projekty a členka rady. Následně se uskutečnilo jednání a 

probíhala komunikace pana starosty s vedoucím oddělení sportu panem 

K odrážce čtvrté: 
Jednalo se o ústní dohodu/příslib s požadavkem pana starosty a předpokladem dodání do konce 

roku 2021. Dokument byl zpracováván s ohledem na personální možnosti, nemocnost na oddělení a rovněž 

s ohledem na další pracovní činnosti i povinnosti odboru i oddělení. V případě zpracování se jedná 

o mimořádný úkol nad rámec standardních povinností a činností zajišt'ovaných odborem i oddělením. 

K odrážce páté: 
Dokument byl dokončen a ve čtvrtek 20.01.2022 byl odeslán panu starostovi. 

K odrážce šesté: 
viz výše 
Dokument byl dokončen a odeslán. 

K odrážce sedmé: 
viz výše 

Dokument byl odeslán ve čtvrtek 20.01.2022. 

Dokument přikládáme jako přílohu této odpovědi. 

K uvedené problematice bychom rádi dopinili, že zpracování dokumentu bylo závislé na dodání pokladů a 
dalších skutečností, které bylo vhodné před vypracováním zajistit. Podklady byly odboru školství a sportu 
Magistrátu města Ostravy dodány 27.10.2021. Po dodání podkladů proběhla rovněž osobní jednání jak 
s panem starostou  tak rovněž se zástupcem TJ Sokol Hrabová z.s., panem  

 a to pro zjištění dalších podstatných skutečností o jednotlivých projektech. Poslední schůzka se 
konala dne 19.11.2021. Také od těchto uvedených termínů se odvíjely možnosti zpracování dokumentu. 

S pozdravem 
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