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Od: Ceglědšová Jiřina za uživatele Podatelna ÚMOb Poruba

Odesláno: 6. června 2017 6:55

Komu: Bilerová Marie; Kaňoková lveta

Přílohy: žádost o poskytnutí informace (3.1 .pdf
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To: posta©mskcz

Sent: Monday, June 05, 2017 5:18 PM

 

   
 

Dobrý den v příloze k mailu žádám o poskytnutí na základě zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o

svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zaslání informací k plánované

změně trasy „Silnice 1/11 Ostrava prodloužená Rudná — hranice okresu Opava Dále viz žádost

ve formátu PDF

Děkuji

Za Spolek SKALKA lng. Arch. Dušan Richtár,_

Spolek SKALKA

IČ: 26657198,

sídlo Ke Skalce 2228/25

 



Úřad městského obvodu Ostrava Poruba

Ing.Petr Míhálik

starosta

Ostrava-Poruba. budova "A"

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava

Vážený pane starosto dne 9.5.2017 byl na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmirovců

597/5, 7090005trava, Mariánské Hory zaslán dotaz viz citaci níže:

Věc: dotaz k plánovaně změně trasy „Sítnice l/11 Ostrava prodloužená Rudná — hranice

okresu Opava „

Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k

informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve

znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zaslání informací k plánovaně změně trasy

„Siiníce |/11 Ostrava prodloužená Rudná — hranice okresu Opava Podle dostupných

informací spočívá ptánovaná změna trasy ve „ svedení dopravy “ z hiavního tělesa „Silnice

l/11 Ostrava prodloužená Rudná — hranice okresu Opava „ na ulici Vřesinskou v k.ú

Poruba.

Napište mi iaskavé vjakém stupni rozpracovanosti je projektová a jiná příprava pro

realizaci předmětné stavby. V případě že je zpracována studie vlivu na životní prostředí

pro místní ulici Vřesinskou, žádám o její zaslání. V případě, že předmětná změna byla

posouzena z hlediska Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací, rovněž žádám o zaslání tohoto posouzení.

Na tento dotaz mi byla zasíána z ŘSD ČR odpověď ze dne 18.5.2017 pod č.j. 8250/2017-10300.

V odůvodnění k této odpovědí se píše, že provozni napojení na Ulici Wesinskou bylo konzultováno na

základě požadavků občanů a Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím a

zákona č. 123/1998 8b., 0 právu na informace o životním prostředí, ve znění

pozdějších předpisů, Vás žádám o zastání informací k plánovaně změně trasy „Silnice

|/11 Ostrava prodloužená Rudná — hranice okresu Opava „ v rozsahu , který je požadován.

Napište mi laskavě, které jednání zastupitelstva tuto záležitost projednávalo a s jakým závěrem.

V příloze Vám zasílám oskenovaný dokument, kterýje zmíněn v textu.

Pro Vaši informaci Vám dokládám citaci ze stanov Spolku SKALKA, ze které vyplývá

leqitimni nárok na výše uvedené informace.

IV.

Účel Spolku

Základním účelem Spolku je:

- chránit zájmy obyvatel Ostravy—Poruby, ve vztahu ke stavbám dopravní

infrastruktury navrhovaných a realizovaných v katastrálním území Poruba,

— svou činností minimalizovat negativní vlivy staveb dopravní infrastruktury na

životní prostředí,

- změny plánovaně trasy připravované stavby „Prodloužená Rudná", „Silnice 1/11

Ostrava, prodloužená ul. Rudná - hranice okresu Opava“

 



- účastnit se všech správních řízení týkající se stavby „Prodloužená Rudná“,

„Silnice 1/11 Ostrava, prodloužená ul. Rudná — hranice okresu Opava“, podávat

návrhy a vyjádření

— činit návrhy a podání scilem dodržet ustanovení platných právních předpisů

v oblasti hygieny, životního prostředí a ochrany zdraví lidu při projednávání stavby

„Prodloužená Rudná“.

V Ostravě dne 5.6.2017

Za Sioiek SKALKA Ing. Arch. Dušan Richter,_

Spolek SKALKA

153226657198,

sídlo Ke Skalce 2228/25

 



* ŘEDITELSTVí SlLNlC A DALNlC CR

 

Spolek SKALKA

IC:26657198

zast. lng. Arch. Dušan Richter

Ke Skalce 2228/25

708 00 Ostrava

Č.j. 8250/201740300
V Pram dne 18. 3 201?

ROZHODNUTÍ o oomímurí ŽÁDOST!

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -- Nusle, IC: 65993390 ;alzo

pos/inny subjekt dlí— § .? „Jsi. i rokom ši 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacíríí ve mění

pozdějších předpisů (dále jen „lan") rozhodí vsoulaou s uamnowmm § lí) odsí. 1 1an o žadoszi spolku

SKALKA, IČO: 26657198, zastoupený Écho předsedou lng. Arch. Dušanem Ríchtárem, sídlem Ke Skalce

2228/25, 708 00 Ostrava, ze dne 9. S. 2017, (dále také Žádost), o poskytnutí informace spočívající

poskytnutí informací, vjakém stupni rozpracovanosti jt'.’ projekrovo a jiná příprava pro realizaci stavby

„Si/nice l/lí Ostrova prodlouženo Rudná — hranice okresu Oprava " na ulici Vs'rfsmskou v k.ú. Poruba

takto:

Žádost žadatele Spolku SKALKA, íČO: 26657198, zastoupený jeho předsedou lng. Arch. Dušanem

Richtárem, sídlem Ke Skalce 2228/25, 708 00 Ostrava, ze dne 9. 5. 2017, (dále také Žádostlspočívajicí

v žádosti o poskytnutí informací, v jakém stupni rozpracovanosti je projektová a jiná příprava pro

realizaci stavby „Silnice I/11 Ostrava prodloužená Rudná —— hranice okresu Oprava“ na ulici Všesínskou

v k.ú. Poruba

5E oomírÁ,

neboť Žádostí požadované informace jsou informacemi neexistujícími dle ust. § 15, odst. 1 ian ve spojení
s ust. § 2, odst. 4 lan a ust. § 11, odst. 1 písm. b).
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nemnasm 31mm A mmm CR

    
Odůvodnění;

rozhodnuto. Provizorní napojení na ulici ermnskou bylo konzulmvám na .:,ěkladů paiadawu amu—„J »
Zastupitelstva městského obvodu 30mm.

Uvedená změna trasy je v pouze ve stadiu úvah a zgišťování základních informací a dosud nebyla v změn/»

K napojení není zpracována žadná projektová dokumentace, proto ve arm/xls.: :an mfurmaue neminula

, , ,' f;
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, l

„ , \A \; \

ing. Jangýdl

vedoucí samostatného ocfdělení komunikace

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutlje
možno podat dle us: {416, odst. 1 a 5 20, odst. 4 lníZ a dle ust. š83, odxt. 1 zálc

č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpcsů, odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnul ke generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic CR
prostřednictvím

Ředitelszw mimic a daimc CR
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Č. j.: POR 28515/2017/star/Ú7

Sp. zn: S POR 28515/2017/2 Spolek Skalka

Ing. Arch. Dušan Richtár

Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný Ke Skalce 2228/25

Telefon: 599 430 220 708 00 Ostrava-Poruba

Fax: 599 480 212

E—mail: anovotny@m0p0ruba.cz

Datum: 12.06.2017

Vážený pane architekte,

zpověření starosty městského obvodu Poruba Vám zasílám odpověď na Vaši žádost

o informace (doručeno emailem dne 05.06.2017 a vtotožném znění poštou starostovi

06.06.2017) ohledně plánované změny trasy „Silnice 1/11 Ostrava prodloužená Rudná — hranice okresu

Opava“.

Předmětná záležitost nebyla projednávána Zastupitelstvem městského obvodu Poruba, nýbrž byla řešena na

jednání Rady městského obvodu Poruba dne 27.04.2017. Výsledkem debaty byl závěr vyjádřit Ředitelství

silnic a dálnic ČR („ŘSD“) souhlas s jeho záměrem převedení části osobní dopravy přes ulici Vřesinskou,

která se provizorně napojí na nově zrealizovanou silnici 1/1 1 ve směru na Opavu. Tento souhlas byl následně

odesián ŘSD emailem dne 03.05.2017 místostarostou lng. Daliborem Malíkem.

S pozdravem

 

   

     

 

' “M &'$—strava

""“. Poruba

   

Mgr. Aleš Novotný

jemník

Na vědomi :

— Odbor vnitřních věcí — evidence žádostí

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava I5“: 00845451 DIČ C200845451 QŠÝRÁWAH!

www.poruba.ostrava.cz Cšslo účtu 1649335379/0800 poRUBA

 


