
\, t.
„ ./

» . fl 1/ JJ " (Ý

'
' A A

L

btatutarní mii—sto OstravaUrarí 117331314“th otv./osin F'nríílm

   

 

(mnm „„ „U,-„„

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba
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Věc: Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. ve znění

pozdějších předpisů

Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vás tímto žádám o zaslání
následujících dokumentů:

č.j. POR 22286/2018/chod, včetně příloh

rozhodnutí č. 415/2017/ZTP/P

č.j. POR 21854/2018/hude

Dále prosím sdělte, která firma zajišťovala kácení stromů v ulici Podroužkova v Ostravě — Porubě
v letošním roce 2018 — název a adresa firmy dle živnostenského či obchodního rejstříku,jméno
zodpovědné osoby ajejí kontaktní údaje, podrobný rozsah provedených prací, celková cena zakázky.

Rovněž by mne zajímalo, jaké máte úmysly do budoucna, co se týče revitalizace ulice Podroužkova,
včetně budování nových parkov. míst. lepšího osvětlení atd. — termíny, rozsahy prací, celkove
zamýšlené investiční náklady, atd. Pokud máte připravenou vizualizaci, rovněž prosím zaslat.

Uvedené listiny a Vaši odpověď žádám zaslat na mou korespondenční adresu:
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odbor komunálních služeb
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Č. j.: _

ov51e570954460

Sp. zn.: S POR 47359/2018/2

Vyřizuje: _

Telefon: 599 480 334

Fax: 599 480 212

Ema“: _

Datum: 24.09.2018

 

Vážená paní_

odbor komunálních služeb Úřadu městského obvodu Poruba obdržel dne 19. 9. 2018 žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

Ve věci zaslání níže uvedených dokumentů:

č.j. POR 22286/2018chod, včetně příloh

rozhodnutí č. 415/2017/ZTP/P

č.j. POR 21854/2018/hude

Sdělujeme, že ve vztahu !( Vaší žádosti odkazujeme na webové stránky městského obvodu Poruba,

kde jsou požadované informace zveřejněny, a to zde:

https:/'/pomba.ostrava.cz/cs/radnice/dokumentv/odpovedi—na-zadosti-o—informace-podle-zakona—C-

106-1999—sb-1/odpovedi—na-zadosti—o-infonnace—podle-zakona-c—106-1999—sb-2/05_201Spdf

Dále ve věci poskytnutí informace o zajištění kácení stromů sdělujeme, že:

Údržbu dřevin na území městského obvodu Poruba zajišťuje firma Arbor Moravia s.r.o., se sídlem

Přemyslovců 307/65, Mariánské hory, 709 00, kontaktní osoba, jednatel firmy Ing. Ján Marko.

Veškeré informace o zhotoviteli, celkovou cenu zakázky a ceny za jednotlivé položky prací najdete

v Registru smluv nebo na Profilu zadavatele, číslo smlouvy 2018/14/01/0320.

Rozsah provedených prací spočíval v kácení 9 kusů - Lip malolistých (Tilia cordata) o obvodech

kmenů 113 cm, 106 cm, 116 cm, 138 cm, 87cm, 113 cm, 91 cm, 138 cm a 119 cm, 5 kusů Lip

velkolistých (Tilia platyphyllos) o obvodech kmenů 131 cm, 106 cm, 131 cm, 109 cm, 131 cm a

1 kusu Lípy stříbrné (Tilia tomentosa) 0 obvodu kmene 91 cm. Vše plně v souladu s rozhodnutím

číslo 2/2018/ŽP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby ze dne 29. 1. 2018, zákonem

1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a Standardy SPPK

A02 00512015.
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Ve věcí revitalizace ulice Podroužkovy, zejména s ohledem na výstavbu parkovacích míst a rovněž

s revitalizací ulice jako celku sdělujeme, že nemáme v současné době připraven žádný investiční

záměr, který by byl realizován v následujících letech. Pouze v rámci běžné údržby budou postupně

procházet stavebními úpravami chodníky, a to v rozsahu daném dle finančních možností městského

obvodu Poruba. V tomhle ohledu se nejedná o investiční výdaje.
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