
šás3 
Dobrý den, 

přečetl jsem si posouzení variant dvou hal, které vypracoval magistrát a 
mám na Vás několik dotazů v souladu s informačním zákonem. 

Odpověď prosím zašlete na: 

1. U rozšíření tělocvičny píšete: "Pro funkční provoz přístavby by sloužily 
stávající přidružené prostory jako jsou šatny, hygienické zázemí, sklady 
apod." 

Chtěl bych se zeptat, jestli chápu správně, že u haly za 73 mil. korun se 
opravdu počítá jen se zázemím o dvou malých šatnách a dvou 
neuzamykatelných záchodcích přimo v těch šatnách? 

2. Co znamená využívání školou v dopoledních hodinách, když organizační 
složky mohou využívat prostory až po 16. hod.? Protože jde o bezpečnost 
dětí, které nesmí přijít do kontaktu s cizími osobami. Odpoledne ve Vašem 
porovnání znamená od 12. hod. nebo od 16. hod.-21. hod.? 

3. Kolik hodin aktuálně využívá škola současné tělocvičny? Při dotaci 2x 45 
minut na třídu a v počtu 18 tříd mi to vychází na 27 hodin týdně. Ale je 
potřeba uvažovat, že děti mají 2 měsíce prázdnin v létě a nespočet prázdnin 
v průběhu roku. Sportují i venku. Jaká je tedy Vámi posuzována využitelnost 
školou? Mně to vychází na zhruba čtyři hodiny denně (27/7=3.8). A Vám? 

4. Kolik je potřeba parkovacích míst pro halu u školy (dle uváděných 
parametrů), kde je kapacita 100 diváků a provoz turnajů (čili např. 12 
družstev po 12 dětech, rozhodčí a trenéři)? 10, 20, 50, 100 parkovacích 
míst? 

5. Dodejte mi prosím zdroj (dokument), kde se uvádí cena 73 mil. korun bez 
DPH. Já jako zastupitel jsem o tuto informaci v minulosti žádal úřad a 
projektant (bylo mi odpovídáno dle zákona o poskytování informací) tuto 
informaci neměl zjišťovat/vypočítávat a cenu za přístavbu mi úřad a ani 
samospráva nesdělili. Takže jste si tuto cenu odhadli sami? A to jde si jen 
tak cenu pro posudek odhadnout? K čemu pak takový posudek slouží, když 
konstatujete, že se jeví varianta u školy jako levnější. 

6. Odhadovaná cena 100 mil. korun za halu u T7 Sokol Hrabová je včetně DPH 
nebo bez DPH? 

7. Kdo přesně se "na městě" klaní k variantě přístavby u školy, jak napsal 
včera  v Moravskoslezském Deníku? *"Počítali jsme se stavbou u 
Sokola, ale město, kde chceme žádat o dotaci, se klaní spíše ke stavbě u 
školy, kde by byla v dopoledních hodinách využívána i k hodinám tělesné 
výchovy." **Zdroj; 
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ -hrabove-skOlkou-a-kultur 
akem-nekoncime--sníme-o-hasicarne-a-hale-2022022.html 



<https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ -hrabove-skolkou-a-kultu 
rakem-nekoncime-sníme-o-hasicarne-a-hale-2022022.html>* 
Chápu to tedy správně, že se někdo na městě Vašim porovnáním již zabýval? 
Kdo a s jakým usnesením? 

8. Proč nebyla v dokumentu zmíněna možnost dotace od Národní sportovní 
agentury, o kterou jsme mohli žádat ještě v prosinci 2021? Proč jste s 
posudkem tak dlouho čekali, když Vás žádal náš  o posudek již v 
létě 2021. Dosahovala tedy hala na Sokole na dotaci od NSA? Pokud ne, 
prosím o zdůvodnění proč ne. 

Děkuji za odpověď. 
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Odpověď na žádost o poskytnutí informací 

Vážený pane, 

statutárnímu městu Ostrava, magistrátu, odboru školství a sportu, byla dne 24.02.2022 doručena 

Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a poskytujeme Vám tedy následující informace: 

Dotaz č. 1 

U rozšíření tělocvičny píšete: "Pro funkční provoz přístavby by sloužily stávající přidružené 

prostory jako jsou šatny, hygienické zázemí, sklady apod." Chtěl bych se zeptat, jestli chápu 

správně, že u haly za 73 mil. korun se opravdu počítá jen se zázemím o dvou malých šatnách a 

dvou neuzamykatelných záchodcích přímo v těch šatnách? 

Jedná se o informace z Průvodní zprávy Studie přístavby tělocvičny. Studie byla jedním 

z podkladů pro zpracování materiálu, přičemž Studie přístavby tělocvičny byla dodána 

městského obvodu Hrabová. 

Dotaz č. 2 

Co znamená využívání školou v dopoledních hodinách, když organizační složky mohou využívat 

prostory až po 16. hod.? Protože jde o bezpečnost dětí, které nesmí přijít do kontaktu s cizími 

osobami. Odpoledne ve Vašem porovnání znamená od 12. hod. nebo od 16. hod. -21. hod.? 

Způsob užívání musí vycházet z potřeb základní školy a být v souladu s platným provozním 

řádem. 

Dotaz č. 3 

Kolik hodin aktuálně využívá škola současné tělocvičny? Při dotaci 2x 45 minut na třídu a v počtu 

18 tříd mi to vychází na 27 hodin týdně. Aleje potřeba uvažovat, že děti mají 2 měsíce prázdnin v 

létě a nespočet prázdnin v průběhu roku. Sportují i venku. Jaká je tedy Vámi posuzována 

využitelnost školou? Mně to vychází na zhruba čtyři hodiny denně (27/7=3.8). A Vám? 
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Informací, tj. „kolik hodin aktuálně využívá škola současné tělocvičny" nedisponujeme. V textu 
dokumentu „V oblasti možného využití se tato varianta jeví jako vhodná vzhledem k tomu, že 
dopoledne může být využívána základní školou a odpoledne pro potřeby sportovních klubů či 
veřejnosti.", se jedná o obecný předpoklad a konstatování. 

Dotaz Č. 4. 
Kolik je potřeba parkovacích míst pro halu u školy (dle uváděných parametrů), kde je kapacita 
100 diváků a provoz turnajů (čili např. 12 družstev po 12 dětech, rozhodčí a trenéři)? 10, 20, 50, 
100 parkovacích míst? 

Počet parkovacích míst musí být stanoven výpočtem dle platné legislativy, tj. zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jeho prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou normou CSN. 

Dotaz Č. 5 
Dodejte mi prosím zdroj (dokument), kde se uvádí cena 73 mil. korun bez DPH. Já jako 
jsem o tuto informaci v minulosti žádal úřad a projektant (bylo mi odpovídáno dle zákona o 
poskytování informací) tuto informaci neměl zjišťovat/vypočítávat a cenu za přístavbu mi úřad a 
ani samospráva nesdělili. Takže jste si tuto cenu odhadli sami? A to jde si jen tak cenu pro 
posudek odhadnout? K čemu pak takový posudek slouží, když konstatujete, že se jeví varianta u 
školy jako levnější. 

Cena 73 mil. Kč je uvedená v projektové fiši dodané městským obvodem, která soužila 
k aktualizaci Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 
2017-2025 (dále též „Akční plán"). Stejně tak je uvedena v samotném Akčním plánu, který je 
zveřejněn na webových stránkách města. 

Dotaz Č. 6 
Odhadovaná cena 100 mil. korun za halu u TJ Sokol Hrabová je včetně DPH nebo bez DPH? 

Dokument uvádí „...Aktuálně lze předpokládat částku přes 100 mil. Kč... ", kdy samotný TJ Sokol 
Hrabová z.s. dodal projektovou fiši, na které uvádí finanční náklady projektu v předpokládané výši 
110 mil. Kč, přičemž neuvádí skutečnost ohledně DPH. 

Dotaz Č. 7 
Kdo přesně se "na městě" klaní k variantě přístavby u školy, jak napsal včera v 
Moravskoslezském Deníku? * "Počítali jsme se stavbou u Sokola, ale město, kde chceme žádat o 
dotaci, se klaní spíše ke stavbě u školy, kde by byla v dopoledních hodinách využívána i k hodinám 
tělesné výchovy." * *Zdroj: https: //moravskoslezsky. deník. cz/zpravy_region/ -hrabove-
skolkou-a-kulturakem-nekoncime-snime-o-hasicarne-a-hale-2022022. html 
Chápu to tedy správně, že se někdo na městě Vašim porovnáním již zabýval? Kdo a s jakým 
usnesením? 

Dokumentem „Sportovní hala Hrabová -- posouzení variant" se vedení statutárního města Ostrava 
nezabývalo. 
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Dotaz č. 8 
Proč nebyla v dokumentu zmíněna možnost dotace od Národní sportovní agentury, o kterou jsme 

mohli žádat ještě v prosinci 2021? Proč jste s posudkem tak dlouho čekali, když Vás žádal náš 

starosta o posudek již v létě 2021. Dosahovala tedy hala na Sokole na dotaci od NSA? Pokud ne, 
prosím o zdůvodnění proč ne. 

Na str. 14 a str. 16 dokumentu je uvedena možnost financování/spolufinancování dotací od 
Národní sportovní agentury. Zpracování „posudku" není podmínkou podání žádosti o dotaci. „Hala 

na Sokole" na dotaci nedosahovala vzhledem k tomu, že nebyly spiněny podmínky Výzvy 14/2020 

Standardizovaná infrastruktura, PROGRAM Č. 162 55 VÝSTAVBA STANDARDIZOVANÉ 

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 2020-2024 (např. stavební povolení na stavební část akce 

musí být ke dni podání žádosti v právní moci.) 

S pozdravem 
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