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Dne 28. 6. 2022 byla do e-mailové adresy postava ostrava.cz elektronicky doručena žádost o informaci, 
ve smyslu zákona Č. 10611999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou podal 

 Dne 30. 6. 2022 vyzval odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 
k dopinění své žádosti o informaci. Dne 4. 7, 2022 dopinit Mgr. 

 svou žádost o informaci o nezbytné údaje. 

Pan  žádá Statutární město Ostrava o informaci, v jakém režimu byla osvětlovací 
soustava mostu Miloše Sýkory projektována (architektonické, nebo slavnostní osvětlení?), a dále žádá 
o kolaudační rozhodnutí pro tuto osvětlovací soustavu. 

Na základě věcné příslušnosti Vám předmětnou žádost o informaci postupujeme k vyřízení. 

S pozdravem 

-podepsáno elektr'onicky-

Přílohy : 
žádost o informaci a její přílohy 

. výzva k dopinění žádosti 
dopinění žádosti o informaci 
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Poskytnutí informace die zákona č. 106/1999 Sb. 

Odboru investičnímu magistrátu města ostravy byla dne 12.07.2022 postoupena Vaše žádost o 

informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni} ve které 

žádáte o informace ve vztahu k nasvětlení Mostu Miloše Sýkory na území statutárního města Ostravy. 

Na základě Vaší žádosti a dvou vznesených dotazů Vám sdělujeme následující: 

I. V jakém režimu byla osvětlovací soustava proje/aována ('architektonické, nebo slavnostní 
osvětlení?)? 

- Nasvětlení Mostu Miloše Sýkory bylo navrženo jako architekturní. 

2. Poskytnutí kolaudačního rozhodnutí pro tuto osvětlovací soustavu. 

.. Pro architekturní nasvětlení Mostu Miloše Sýkory nebylo vydáváno kolaudační rozhodnutí, 
neboť dle vyjádření odboru dopravy magistrátu města Ostravy, statutárního města ostravy č.j. 

S MO/463143/1 6/OD/  ze dne 05.12.2016 cituji: „montáž svítidel a kabelového rozvodu 
na mostní konstrukci nevyžaduje z hlediska stavebního zákona ohlášení ani povalení ". 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasíláme emailem, tak jak jste uvedl ve své 

žádosti. 

S pozdravem 

Prokešovu nám. 8, 729 30 Ostrava 
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