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Dobrý den, 
Zádám o zaslání zápisu ze 16. jednání komise muzejní, letopisecké, 
názvoslovné a heraldické Rady města Ostravy ze dne 7.4.2022. 

Informaci žádám na základě zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k 
informacím. u již zveřejněných informací prosím o zaslání odkazu na 
internetovou stránku, kde se informace nachází. Informace v nejvyšší možné 
míře požaduji v otevřených formátech a ve strojově čitelných formátech. 
Požadované informace si přeji zaslat prostřednictvím elektronické pošty. 

Pokud by to bylo možné, dovolil bych si požádat o zaslání do 12.6. 

Předem děkuji za vyřízení 
S pozdravem 



Od: 
Odesláno: 
Komu. 
Předmět: 
Přílohy: 

pondělí 5. června 2022 9:23 

RE: Poskytnuti informace - zápis ze 16. jednáni komise MLNH 
Výpis usneseni 1 6..Ruska~_1 pdf; Výpis usneseni_1 6_Ruska_,2.pdf; ,Zapis_7_,4.2022. 
jinaLanonyrn.pdf; navrh~prejtuenovani_;ul.Rusha.pdf; Důvodová zpráva.doc; 
nevrh.txt; Důvodová zprava.doc; pQvinnosti obcana_zmena..~nazvuu1ice.doac 

Kategorie: e-spis — evidováno SMOl331873/22/KVA/
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Vážený pane
rozumím Vašemu dotazu. 
Zasilam výpisy z usneseni i anarnymizovaný zapis, ve kterém naleznete účast členu komise a hostu. 
Výpisy pro Vas budou uz"itečnejši, hlavně přehlednější. 
Výpisy ze zápisu zpracovávám z toho duvodu, jelikož se jednotlivé body mohou týkat a mnohdy tykají rúznýchoblasti 
v činnosti komise. Každé dotčené straně zasílám pouze výpis z usnesení, ne celý zápis. 
Jednaní komise se koná v době, kdy jsou na ni zaslany návrhy k projednani.,.. take zasilam (:ul. Ruska).. 
Pro představu Vám zasilarn i informace, které je dobre znat, pokud by došlo k přejmenováni u#ice... 
Snad pro Vás budou veškeré mnou zaslané odpovědi a informace dostačujici. 
5 přanim pěkného dne 

Magistrát města ostravy 
Odbor kultrury a volnočasových aktivit 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

MagistrÄt mě3a Ostravy avedI a po:už:tva 
systém ewiror rent Jniho managementu pro oblast 
Cfnnost vykonvana ta~utmim mestem v «4m'i eejn~ 
si +r°évy .za ‚4Čeem w~estrarerlého jxskytov~ni skú>eb 
dle lcžadavků normy ČSN: EN ISO 14001:201 5. 

~ Zvažte: prosím, zda je nutno tuto zprávu ttsknoutitl Šetřeme naše životní prostředitIf 
~. 

Upozornění: Tato zprava může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím neste, 
nebo se domníváte, že jím nejste., informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh 
z Vašeho počítače. Pokud neste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah 
této zprávy ani přiložených příloh. 
Tato e-mailova zprava, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesilatele k uzavřeni ústní či písemné 
smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesilatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli 
fázi jednáni, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schváleni v rámci příslušných orgánů statutárního města 
Ostravy: Možnost uzavřeni smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného 
písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sděleni, která obsahuje tato e-meilova zprava, vžadném případě 
nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu Škody podle 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný 
nárok vůči jejímu odesilateli. 

From: 
Sent: Friday, June 3, 2022 2:1.4 PM 
To: 
Subject: Re. Poskytnuti informace ,, zápis ze 1á jednáni komise IVILNH 

Dobrý den, 



Původně jsem s myslel, že požádám o zápis a z něj se případně doptám pokud mi něco nebude jasně. Když jste s 
diskuzi začala vy, pokusim se vysvětlit kam má žádost miř 

Primárně se mi jedná o bod 4, podnět na přejmenování Ruské ulice. Z přílohy už vím, že to inicioval pan Jureček, ale 
. . .. 

iniciativa 
• . . . , „ o je to jeho vlastní infc~at~va nebo rna k tomu petici, kolik má podpisů, co na to komise řekla, a tak podobně.. 

O tomto záměru jsem se dozvěděl včera z programu vítkovického zastupitelstva, které bude 13.6. Žádost o zápis 
jsem napsal "horkou jehlou" abych zvýšil pravděpodobnost, že informace dostanu před konáním zastupitelstva. 
Proces jak se přejmenovávají ulice mi není znám, ale jak jsem pochopil, tato komise v tom má velké slovo. 

U bodu 2, 3 a f bych chtěl zjistit, jak komise pracuje v ostatních případech a jak často a proč se to děje. To je možno 
nahradit nějakou obecnou informací. 

Bod 5, který se týká návrhu na rozdělení dotace není předmětem mého zájmu. 

Z bodu 1 a7 se předpokládám dozvÍm, kdo na jednáni byl a nebyl, případně jak dlouho trvalo, 

Dále bych si dovolil upozornit, že mam zájem o zápis. Z výpisu usnesení se nedozvím pruběh rozpravy a kdo jak 
hlasoval. (a pokud se nehlasuje po jménech tak aspoň jaký byl pomě;r hlasů') 

Věřím, ze se s tírn nějak poperete. Pokud bych měl nějak přeformulovat nebo dopinit puvodní žádost, případně 
budete chtít další upřesnění, tak jsem k dispozici. 

S pozdravem 

Dne pá 3. 6. 202211:52 uživatel  napsal. 

Dobrý den, pane

. ♦ .♦ ~ . 

jednání

. » . . Řeším Vaši žádost ohledně poskytnutí informace týkající se zápisu z jednárxi 'komise muzejní, letopiseckě, 
názvoslovně a heraldické ze dne 7.4.2022. 

Na tomto jednání bylo projednáváno velké množství předložených materiálů nesoucích citlivé informace. 

Můžete mi sdělit o jakou konkrétní informaci se Vám jedná návrhy na pojmenování či přejmenování nebo návrhy 
na rozdělení finanční částky ,. dotace města v rámci Programu na zachování a obnovu kulturnidh památek a 
významných městských staveb z rozpočtu statutárního města ostravy pro rok. 2022. 

Dle Vašeho sdělení Vám zašlu konkrétní výpis z usnesení. 

Magistrát města ostravy 

Odbor kultrury a volnoČaaovýoh aktivit 
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Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

W ww+w. ostrava. cz 
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~►~ Zvažte, prosím, zdar je nutno tuto zprávu tisknout!!! Šetřeme naše životní prostředí t~ I 

Upozorněni: Teto zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jim nejste, 
nebo se domníváte, že jirn nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených 
příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat 
obsah této zprávy ani přiložených  příloh. 
Tato e-rnailová zpráva, d ani 'e`i obsah včetně 'e'i~h ři adn ̀ ch příloh nezavazuje jejíhoodesilatele ~ í ústni ~i písemné p J t jejích P p y p 1 ! 1  k uzavření p~ 
smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak; Odesilatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli 
fázi jednáni, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných orgánů statutárního 
města Ostravy. Možnost uzavřeni smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi strananii 
schváleného písemného smluvního návrhu., je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-rnailová zpráva, v žádném 

M případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu Škody podle 1 729 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku, ani 
žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli. 

This enlail was scanned by 8itdefender 
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