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Dobrý den, 

dosud mi nebyla stále poskytnuta informace. Od této chvíle budu kauzu 

medializovat. 

Děkuji za informaci, jestli mám podat žádost znovu, nebo mi již někdo 
konečně odpoví. 

 Forwarded message --.~.---- 
Od:
Date: čt 3. 2. 2022 v 17:26 
Subject: Re: Zádost o poskytnuti informací 
To: statutární město Ostrava <posta~ostrava.cz> 

Dobrý den, 

žádám o předáni stížnosti k nadřízenému orgánu. Nebyla rni' poskytnuta žádná 
informace, na kterou jsem se ptal. 

Prosím a vyrozumění, kdy byla stížnost nadřízenému orgánu předána. 

Děkuji, 

Po 24. 1.2022 v13: 38 odesílatel  napsal: 

> Dobrý den, 
> 
> v souladu s inforrnačnim zákonem bych chtěl požádat c'náaledujíci írtforrmade. 
> 
>

> Odpověď zašlete na:
> 
> Děkuji, 
> 
> v červnu 2021 raně bylo pani  odpovézeno k problematice "podchodu 
> pod Mí'steckou ulicí' v místech mezi Hrabovou a íirabúvkouť' násfedujicí...
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ecnost~podchod u-u-sidlc~vc~e/ 
á!! 

> *~dc bude investorem této akce a jaká je předpokládaná částka?* 

> 
>*fnvestorern uprav stezky je statutární město Ostrava, cástku dalších uprav 

> nyni neznáme, projekt se momentálně připravuje k přepr"acováni.* 
> 
> *Kdy je předpoklad realizace Vámi avizovaného kultivovaného řešení, na 
> fCterán7 se začíná pracovat?* 

> 



•>.*RealizacÍ předpokládáme v letech 2Q22~2023:* 
> 
>1.. Co so prosím v projektováni podchodu žrriěn i ló od června 2021? 
>2. Pošlete mi prosím .přepracóvanou projektovóu dokumentaci. 
>3. Kdy začne r~ealizaóe a kdý.skonči? 
>4 Jaká je přadpokladana Částka na upravu podchodu? 
? 5. Jaká. čekäji naše občany omezeni? 
> 

~ 



Statutární město Ostrava 
magistrát. 

Vaše znaČ#ca: 
Ze dne: 

, Č. . ~,,. 
.Sp. zn • 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

91`rM/41.157 t'/22lf31  

07.07.2 022 

• emoru9]2506eB 

vážený pan 

Žádost o ;nfor.tnáce ze dne 27.62022 

.Pane 

na základě Vaší žádosti ze dne 27.6.2022 o inČbrmace ve smyslu zákona Č. l0611 99 Sb. Vám. sděluji 
následující: 

Pokud se jedná o problematiku podchodu pod. ulici Míšteckou'v blízkosti sidlišťě Šídlovec . tak stav 
projektu jsme Vám, popsali dopisem ze dne 3..2.2022 pod č j. SMO/069491/22/Ot/  'Faktem 
zůstává, že upi-ávy na kter . ch se podílelo SMO byly dokončeny v roce 2420 a řešily.upravy vedení 
cyklostezky, průchodu chodců, osazení bezpečnostnícb prvku á také di•obne esteticke Yo tav Zadne p 
další inveštice SMC? se v tuto. chvíli v rámci tohoto podchodů neuvažují. Pokud se . týká. nějakých 
dalších stavebních úprav konstrukce podchodu jako .takového; tak je. třeba se obrátit na vlastníka 
mostní konstrukce, kterým je.RSD. ie j leh investice neznáme, áňi ňeznme.jaké úpravy budou v na 
konstrukci realizovat. 

.pokud se Vám jedná g informace týkající podchodu pod ctlicÍ Místedkou v blízkosti 
Di•evoprodeje, tak Vám podáváme tyto informace: 

-V pro j ektování podchodu. na ul. Mís~edké v b 1 í zkostl. Dřevopro.d~j e se od června 202 1 změnilo to, :že 
byla : dopi-acována dokumentace pi-o stavební povoleni; zajištěna stavebni povolení a dopracována. 
diakumentadé pro provádění stavby 
-Zasíláme` nikoli přepracovanou, ale dapi•acovanou dokumentaci pro provádění stavby '— zasláno 
přes úsCllovil[.l 
=Realizace začala v' 03/2022 a dokončena bude v 01/2023 
-1'ředpóktádaná částka' na stavební práce rekonstrukce'.pQdchodu včetně: zastávek je 69618 394;l:8 
lf.:č bez 'DPH 
-l\iase občany čekajl dppi~a.vní omezeni dle schvalených dopravně inženýrských opatřeni v rárnoi 
omezení provozu automobilově a autobusQvd dopravy na ul, M3stečke v obou směrech — dočasné 
uievedení jízdy do jedti.oho pruhu a přemístěni či ztušení autobusových zastávek a. omezení 
tramvajové dopravy na kolejové, trati podél ltil.l ísteckó v 'dotčeném ůseki.t —dočasiié přernfšténí 
traii~va;lových zastávek v obou směrech směrem k úl. Moravská, výluka tt•amvajové:dopravy (již 
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Statutá'rní město Ostrava 
rnag istrát smowW2WDe8 .

proběhla v.2. polovině června~, snížení rychlost l tranlv.ájí při průjezrtu míštern stavby po dobu 
próvád~ni prací . 

S pozdravem 

 odboru investičního 
(podepsánoeIektronk4} 
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