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Statutární město Ostrava

Rada městského obvodu Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

 

V Ostravě, 24. července 2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě shora uvedeného zákona žádám Radu městského obvodu Poruba o poskytnutí informací

kopiemi všech tiskových zpráv městského obvodu Poruba ze dne 28. srpna 2008.

Žádám o striktní dodržení zákonné lhůty pro poskytnutí výše požadovaných informací.
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Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

|||:lm|lgugggqgggmlululm

 

Ze dne:

Č. j.: POR 36806/2017/otip/0f

Sp. zn.: S POR 36806/2017/2

Vyřizuje: Martin Otipka

Telefon: 599 480 293

Fax: 599 480 212

E-mail: motipka@moporuba.cz

Datum: 25.07.2017

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti ze dne 24. července 2017 Vám v příloze zasílám tiskovou zprávu ze dne
28. srpna 2008.
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Martin Otipka

vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti

Příloha:

— Tisková zpráva z 28. srpna 2008 (I list)

Na vědomí:

- Odbor vnitřních věcí _ evidence žádostí

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava t_č 00845451 nač C200845451
www.poruba.ostrava.cz

Císlo účtu 1649335379/0800

 



statutární město Ostrava

městský obvod Poruba TĚSkÚVá Zpráva

Datum: 28. 8. 2008

Místo: Ostrava-Poruba

Telefon: +420 599 480 293

Na ulici B. Nikodéma roste rondel

V Porubě začala stavba kruhového objezdu na ulici Bedřicha Nikodéma u nákupního střediska Duha.

Po rondelu na Hlavní třídě a ulici Nad Porubkou půjde o třetí kruhový objezd V porubském obvodu.

Stavba navázala na dokončenou rekonstrukci ulice B. Nikodéma, kdy byl upraven povrch silnice a

opraveny autobusové zastávky.

Křižovatka na ulici Bedřicha Nikodéma a l7. Iist0padu byla podle Informace o dopravě v Ostravě

statisticky vyhodnocena jako nebezpečná s více než dvaceti dopravními nehodami ročně. Nový

rondel přispěje ke snížení nehodovosti a zajistí plynulost dopravy.

Kruhový objezd, financovaný z rozpočtu města, bude stát zhruba 3,5 miiionů korun a měl by být

hotov letos V říjnu. Provoz na komunikacíchje v době rekonstrukce částečně omezen. Porubský úřad

proto žádá řidiče o respektování dopravního značení a omlouvá se všem za případné dočasné

komplikace.
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