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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

odbor komunálních siužeb
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 708 56 Ostrava - Poruba

Č.j. POR 47359/2018/hovj

Sp. zn. s POR 47359/2018/2

V Ostravé dne 8.10.2018

Věc: Opětovná žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. ve znění

pozdějších předpisů
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opětovně se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí informací, jelikož Vámi zaslaná odpověď je velice

nekonkrétní , spíše obecné povahy. Mým záměrem je dozvědět se konkrétní odpovědi na mě dotazy,

nikoliv pouhé obecné konstatace. Zdůrazňují přitom, že s údaji majícímí povahu osobních se

nechystám nijak nakládat dáleje nijak veřejně rozšiřovat, či něco podobneho. Zároveň Vás nežádam

o informace o žadatelce - typu datum narození , adresa trvalého pobytu, podpis, telefonní číslo,

emailová adresa, čisto řidičského ani jiného průkazu, apod.

Ve Vaši odpovědi ze dne 24.9.2018 mne navic odkazujete na jakési údajně Vaše webové stránky,

abych si požadované listiny sama našia, což považují z Vaší strany za překážku v rozporu s plněním

Vaší povinnosti poskytovat řádné a včasné informace žadateli dle zákona,

předpokládat, zda mám či nemám přístup k internetu.

Požaduji po Vás pouze tyto informace;

kdy nemůžete předem ani

— co konkrétně žadatelka ve své žádosti o zřízení vyhrazeného parkov. stání pro invalidy ze dne

8.11.2017 uvedla jako důvod pro podání? Když sama není invaiídni osobou.

- jak Váš úřad konkrétně přidělení tohoto parkov. stání odůvodnil?

» do kdy, na jak dlouho bylo toto parkov. místo zřízeno?

-je užívání tohoto konkrétního parkov stání spojeno s nějakým poplatkem? Vjaké výši a jak často se

platí?

- kdo všechno byl účastníkem řízení?

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem   

 

 



(měn

" _ Statutární město Ostrava

fa; Lf'řžštsššsíšlšfffšťššu IHiIlllllllllljjllllleljulillllblljyllllllllllllll

odbor komunálních služeb
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Sp. zn.: S POR 51312/2018/2

vyřizuje: _
Telefon: 599 480 300

Fax: 599 480 212

Datum: 18.10.2018

kVašemu podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme následující:

1. Podaná žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa obsahovala náležitosti podle § 40

odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 0 pozemních komunikacích ve

znění pozdějších předpisů. Vyhláška, ani zákon nestanoví povinnost odůvodnění žádosti.

Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) vydal povolení zvláštního užívání místní komunikace

\;

vsouladu se zákonem c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“), Podle § 25 zákona je k povolení užívání místních komunikací

jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům třeba povolení SSU vydané

s předchozím souhlasem vlastníka místní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit

bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České

republiky. V průběhu správního řízení SSU obdržel souhlas vlastníka místní komunikace —

Statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba a rovněž souhlas Policie Ceské

republiky.

2. Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů se

rozhodnutí, v případě, že bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, neodůvodňuje. V této části je

pouze konstatováno, že žádost obsahovala všechny požadované náležitosti a vprůběhu řízení

jeho účastníci neuplatnili žádné připomínky či námitky a k podkladům pro vydání rozhodnutí se

nevyjádřili.

3. Parkovací místo bylo zřízeno na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 31.12.2020.

4. Předmětná žádost není spojena s žádnou povinností úhrady místního poplatku.

5. a) Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba, IČ: 84545105, Klimkovická 55/28, 708 56

Ostrava-Poruba

b) žadatel

 

  

   
S pozdravem

vedoucí odboru komunálních služeb
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