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v souladu s informačním zákonem bych chtěl požádat o následující informace. 

Odpověď zašlete na:

Děkuji, 

V červnu 2021 mně bylo paní  odpovězeno k problematice !'podchodu pod Místec°kou ulícl v 
místech mezi Hra.bovou a Hrabůvkou'° následující... 

Kdo bude investorem této akce ajaká je předpokládaná částka? 

Investorem úprav stezky je statutární město Ostrava, částku dalších úprav nyní neznátne9 .projekt 
se momentálně připravuje k .přepracováaí. 

Kdy je předpoklad realizace Vámi avizovaného kultivovaného řešeni, na kterém se začíná pracovat? 

Realizaci předpokládáme v .letech 2022-202.3. 

1. Co se prosím v projektováni podchodu změnilo od června 2021? 
2. Pošlete mi prosím přepracovanou projektovou dokumentaci. 
3. Kdy začne realizace a kdy skonči? 

4. Jaká je předpokládaná částka na úpravu podchodu? 
5. Jaká Čekají naše občany omezeni? 

po 31. 5. 2021 v 13:41 odesílatel napsal: 

V souladu s informačním zákonem žádám c► poskytnuti následujících informací a prosím o zaslání 
odpovědi ve strojově čitelné podobě (čili ne naskenované) na email ::. Prosím o predani 

žádosti náměstkyní primátora paní 

Dobrý den, 

dne 25.5. 2021 jste na sociálních sítích zareagovala na příspěvek "Ostraváka na kole" takto: 

Pr4jezdnostje k dnešnímu dni zlepšena. Sofistikovanější a kultivovanější řešení vyžaduje projekt, na 

kterém se začíná pracovat. Jakékoli řešení však vyžaduje ohledupinost aG pozornost chodců i cyklistů, takže 

platí: DÁ V :JBA CHA!!! 
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Prosím: vás v souladu s informačním zákonem a informací:~~~~tri~tinformací: skutečně ~ - Jedná se skutečně o podchod pod M~. steckou u1.~c, ~ v r~, mezi ~~i abovou a Hrabů.vkan? Tento 
podchod byl totiž rekonstruován teprve lani... 
- Kdo bude investorem této akce a. jaká je předpokládaná částka? 
- Bude něco na rekonstrukci   T~rabo~rá, Jih a ,~:S:l~~` přispívat 
- Byla udělána studie? Pokud ano, pošlete ml ji prosím. 
-Kdy je  předpokládaný termín dokončeni projektu? 
- Kdy je  předpoklad realizace Vámi avizovaného kultivovaného řešeni, na kterém se začíná pracovat? 

Děkuji za poskytnutí informaci. 

S pozdravem, 

~.~ 
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Magistrát města ostravy. 
Odbor investiční 

Vaše značka: 
Ze dne: 

A 
A 

Sp. zn... 
SMO/06949 1/22/O1/

S-SMO/L 20196/21/O1/4 

Vyřizuje: 
Telefon: 

03.02.2022 

r 

Věc: : ádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb. 

Dobrý den, 

na základě Vaši žádosti: o poskytnutí informace k. podchodu pod d1. Mlsteckou, :který propojuje. 
Hrabtůvku s Hrabovou uvádíme následující: 

. Jedná se skutečně o podchod pod:Misteckou ulicí v místech : mezí' Hrahovau aHrabůvkou? 
Tento podchod byl totiž rekonstruován teprve loni... 

Tento podchod byl opravován Statutárním městem :Ostrava v roce .2020. 

. Kdo bude investorem této akce a jaká je předpokládaná částka? 

Investorem oprav podchodu --:mosrni konstrukce je majitel RSD, předpokládanou částku , 
Města nezná. 

• Bude něco na rekonstrukci přispívat Hrabova, Jih aŘSD? 
Je  potřeba  se dotázat na ŘSD 

. Byla udělána studie? Pokud ano, pošlete rrii ji prosím. 

Je potřeba se dotázat na RSD _ 
. Kdy je ,předpokládaný termín dokončení projektu? 

Je potřeba se dotázat na RSD 
. Kdy je předpoklad realizace Vámi avizovaného kultivovaného řešení, na kterém se začíná 

pracovat? 

. Je potřeba se dotázat na RSD 

S pozdravem 

,, podepsáno elektronicky" 
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