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V Ostravě dne 21.12.2018   

Věc: Žádost o informace

Dobrý den.

V souladu s Vašim rozhodnutím neudělit výjimku z pravidel udělení souhlasu se zřízením

vyhrazeného parkovacího místa na základě žádosti č.j. POR 56996/2018 a v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

se na Vás obracím a timto Žádám o zaslání:

— usnesení č. 50/RMOb1822/1

- důvodové zpráva k výše uvedenému usnesení

- zpráva o místním šetření

— všechny varianty usneseni, předkládané radě UlVlOb Poruba k rozhodnutí a k hlasování na

schůzi, konané dne 30.11.2018

- úplný zápis ze schůze rady UíVIOb Poruba, konané dne 30.11.2018, včetně prezenční listiny

a výsledků hlasování jednotlivých variant

- ostatni dokumenty ze spisu, k výše uvedenému náležící

Prosím zaslat prostřednictvím mé dat. schránky.

Děkuji.
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Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Datum:

Odbor komunálních služeb Statutárního města Ostravy — městského obvodu Poruba obdržel Vaší žádost

o zaslání informací o projednání žádosti čj. POR 56996/2018 ve Věci udělení výjimky z Pravidel udělení

souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018. '

Usnesení rady č. 50/RMOb1822/1 a úaný zápis ze schůze rady, včetně prezenční listiny a výsledků

hlasování jsou zveřejněny na internetových stránkách:

- https://poruba.ostrava.cz/cs/radxnce/organy-samospravy/rada/usnesení/volehm-období-

20 1 820 132022/1-schuze-rady—mestskeho-obvodu-poruba

- https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/vysledky—Iflasovani/volebni-obdobi—

20 1820 I32022/11}asovani—zapisy/hlasovani-zapisy/zapis_20 18 l 130.pdf , materiál č. 43

Další části Vaší žádosti jsou v řízení.

S pozdravem
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Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

  Datum: 30.01.2019

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odbor komunálních služeb Statutárního města Ostravy — městského obvodu Poruba obdržel souhlas

s poskytnutím osobních údajů, vyhovuje proto Vaší žádosti o zaslání informací o projednání žádostí čj.

POR 56996/2018 ve věci udělení výjimky z Pravidel udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného

parkovacího místa č. l/20l8 v plném rozsahu.

Přílohou zasíláme:

- varianty usnesení předkládané radě UMOb

- důvodovou zprávu

— zprávu o místním šetření

— ostatní dokumenty ze spisu k výše uvedenému náležící

S pozdravem

 

vedoucí odboru komunálních služeb
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STATUTÁRNÍMĚSTOOSTRAVA

MESTSKYOBVODPORUBA

Materiál pro RMOb číslo:

BJ1822 071/18

Varianty: A-B

Rada městského 1. schůze dne 30.11.2018

obvodu Poruba

Věc: Zádost o udělení výjimky podle Pravidel udělení souhlasu

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018 pro

zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť

tělesně postiženou s průvodcem

Návrh usnesení:

Rada městského obvodu Poruba

(č. usnesení) (zn. předkl.)

SO/RMOb 1822/1 06

VARIANTA A)

1)projedna|a

žádost paní

708 00 Ostrava-Poruba o udělení výjimky podle Pravidel udělení

souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018

pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť

tělesně postiženou s průvodcem

2) r o 2 h o d I a

neudělit výjimku podle čl. II odst. 3 Pravidel udělení souhlasu

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018 pro

zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť tělesně

postiženou s průvodcem a neudělit souhlas se zřízením

vyhrazeného parkovacího místa dle důvodové zprávy

 



3) u k l á d á

informovat žadatele o přijatém usnesení

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních

služeb

Termín: 20.12.2018

VARIANTA B)

1)projednala

žádost paní

708 00 Ostrava-Poruba o udělení výjimky podle Pravidel udělení
souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018
pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť
tělesně postiženou s průvodcem

2) r o 2 h o d l a

udělit výjimku podle čl. II odst. 3 Pravidel udělení souhlasu se

zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018 pro zřízení

vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť tělesně

postiženou s průvodcem a udělit souhlas se zřízením

vyhrazeného parkovacího místa dle důvodové zprávy.

3) u k I á d a'

informovat žadatele o přijatém usnesení

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních

služeb

Termín: 20.12.2018

 



Důvodová zpráva

Odbor komunálních služeb předkládá Radě městského obvodu Poruba k projednání žádost o udělení

v"im odle Pravidel udělení souhlasu se zřízením hrazeného arkovacího místa č. 1/2018

  

  

„žadatelka“) užívá vyhrazené parkovací místo, které bylo zřízeno na

základě rozhodnutí silničního správního úřadu

Rozhodnutí bylo vydáno na dobu určito

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nevlastní vozidlo a nemá řidičský průkaz, podala na základě plné

moci prostřednictvím svého syna žádost o udělení výiimkv z Pravidel dne 14.11.2018 (viz příloha

č. 1 a 4). Na základě ' " ' dobu poskytování péče vydané

jejímu synovi vedený Uřadem práce CR — krajskou

pobočkou v Ostravě. Originál nebyl předložen.

Při podání žádosti byly doloženy oba občanské průkazy, průkaz ZTP/P žadatelky, její parkovací

karta, kopie lékařské správy, ověřená kopie plné moci, řidičský průkaz a osvědčení o registraci

vozidla jejího syna.

Podle Pravidel může o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP nebo ZTP/P požádat

žadatel, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu označujícího vozidlo

přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, má místo trvalého pobytu na území městského

obvodu Poruba, je vlastníkem motorového vozidla a je držitelem řidičského oprávnění. V případě,

že žadatel, který je držitelem průkazu ZTP/P a není vlastníkem řidičského oprávnění, případně není

vlastníkem motorového vozidla, může zažádat o udělení výjimky z Pravidel, jedná-li se o jeho

rodiče, děti nebo nejblížší příbuzné, kteří o něj pečují.

První žádost žadatelka podala dne 1 1.9.2018. Po projednání v Radě městského obvodu Poruba dne

20.9.2018 byla žádost usnesením č. 3393/MRMObl418/94 zamítnuta. Žadatelka tou dobou

" ' ' . ' b 10 ve vlastnictví rávnícké

708

říslušní em. Dále b 10 o orem omunálních

  
   

 

 

00 Ostrava-Poruba a tato není 'e'ím rodinn'

 

Po změně okolností, kdy došlo ke změně vlastníka motorového vozidla, žadatelka využila práva

opakovaného podání žádostí v téže Věci, což učinila dne 14. 1 1.2018, jak je uvedeno výše.

Odbor komunálních služeb d0poručuje neudělit výjimku podle Pravidel a neudělit souhlas se

zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP/P.

Má za to, že byla změna provedena účelově, jelikož syn žadatelky je současně jednatelem ajediným

Společníkem výše uvedené právnické osoby. Také chování žadatelky není, při nedostatku

parkovacích míst, vsouladu sveřejným zájmem a zájmem městského obvodu Poruba voblasti

statické dopravy.

   
služeb 0 u ozoměni občanH
“mimojemu vyhrazené parkovací místo. Tato skutečnost je

doložena fotograflemi a záznamem z místního šetření (viz příloha č. 3). Vozidlo parkovalo ve

vzdálenosti 10 — 150 m od jemu vyhrazeného parkovacího místa.



V případě neudělení výjimky může odbor komunálních služeb ponechat toto parkovací místo jako
obecně pro držitele průkazu ZTP, bez konkrétní registrační značky, které by bylo možno žadateikou

užívat.



Záznam z pracovní pochůzky

Dne 13.9.2018 v 15:1511odin

Včc: Žádost 0 wdání nového rozhodnutí pro stávající vyhrazené parkovací místo 7, důvodu

skončení platnosti vydaného rozhodnutí

 

Silniční správní úřad zjistil při místním šetření vdané Iokalité, Že vozidlo Výše uvedené

    

registrační mačky parkuje mimo jemu vyhrazené parkoviště ve

vzdálenosti přibližně 140 m od vyhrazeného parkovacího místa.

  

 

Dne 14.9.2018 zapsala !
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úřad městského obvodu

odbor komunálních služeb
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Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

Email:

 

Datum: 10.12.2018

Informace 0 přijatém usnesení

Odbor komunálních služeb Statutárního města Ostravy — městského obvodu Poruba Vás tímto

informuje o projednání Vaši žádosti o udělení výjimky ;: Pravidel udělení souhlasu se zřízením

ihrazeného parkovacího místa č. 1/2018 (dále jen „pravidla“) podané dne 14.11.2018

Rada městského obvodu Poruba žádost projednala na své ]. schůzi konané dne 30.11.2018.

Usnesením č. 50/RMOb1822/1 Vaší žádosti nevyhověla a vy'jimku podle čl. II odst. 3 pravidel

neudělila.

 

vedoucí odboru komunálních služeb

Klimkovícká 55/23, 708 56 Ostrava 1}“: 00345451 DIČ CZOO845451 Í ' —"—< !!!
www.poruba.ostrava.cz cislo účtu 164933537910800 PORUBA

 


