
24. 12. 2014 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím 
se žádostí o poskytnutí následujících informací: 
1)  Celkovou výši všech finančních prostředků (včetně všech odměn), které městský obvod 

Poruba statutárního města Ostravy vyplatil na základě uzavřené pracovní smlouvy či 
smluv (pokud jeden pracovník má uzavřeny dva pracovně-právní vztahy k městskému 
obvodu Poruba statutárního města Ostravy, či jednotlivým městským obvodům), smlouvy 
o provedení práce, smlouvy o pracovní činnosti dle zákoníku práce za léta: 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014: 
a) tajemník (tajemnice) městského obvodu Poruba; 
b) starosta (starostka) městského obvodu Poruba; 

 
2)  V případě, že v příslušném roce došlo ke změně na pozici uvedené v bodu 1, žádám o 

určení doby, za kterou finanční prostředky městský obvod Poruba vyplatil. 
 
3)  U pozic uvedených v jednotlivých letech žádám uvést příjmení a jméno dotčené osoby, 

která finanční prostředky vyplacené městským obvodem obdržela. 
 
 
Odpověď 
Dne 8. 1. 2015 byly požadované informace zaslány žadateli.  
 
---------- 
 
26. 12. 2014 
Vážení, 
v rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně nákladů na zimní údržbu 
vašemu městskému obvodu svěřených komunikací (ZUK): 
 

a) žádám sdělit, jaká celková částka v tisících Kč byla vaším městským obvodem vynaložena 
v průběhu zimního období 2013–2014 na ZUK vám svěřených komunikací, 
 

b) sdělit, jaká částka v tisících Kč byla na tuto ZUK v průběhu zimního období 2013–2014 
vámi rozpočtována, a 
 

c) sdělit, které subjekty (jakých IČ) tuto ZUK v průběhu zimního období 2013–2014 pro vás 
„dělaly“?  
 
 
Odpověď 
29. 12. 2014 
Vážený pane, 
odpovídáme na Vaši žádost ze dne 26. 12. 2014 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb. ohledně nákladů na zimní údržbu komunikací v městském obvodu Poruba v zimním období 
2013–2014: 
 

ad a) 
celková částka vynaložená na ZÚK za období 11/2013 – 03/2014 činila 6 789 547 Kč včetně DPH 
 

ad b) 
rozpočtové období je vždy kalendářní rok, tedy nelze přesně uvést rozpočet na „zimní období“, 
neboť zasahuje do dvou rozpočtových období 
 



ad c) 
ZÚK prováděl subjekt s názvem Petr Vykrut-ZAHRADNÍ SLUŽBY, U Haldy 1616/68, 700 30  
Ostrava-Hrabůvka, IČ 47165006 
 
V případě potřeby dalších informací jsme k dispozici. 
 
---------- 
 
28. 11. 2014 
 
Ve  smyslu ust.  §13 zákona  č.  106/1999  Sb. o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  
znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací: 
 

• Zda byla již v nějakém případě na území MO Poruba udělena za přestupek sankce zákazu 
pobytu podle §11 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 

• pokud taková sankce byla již udělena na území MO Poruba, v kolika případech se tak stalo, 
 

• zda má MO Poruba k dispozici anonymizované verze takových rozhodnutí (pokud takto 
bylo rozhodnuto) nebo zda vede např. statistiku udělených sankcí za přestupky podle 
jednotlivých paragrafů. 

 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. 
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na níže uvedenou e-mailovou 
adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
 
 
Odpověď 
3. 12. 2014 
 
Vážený pane XXXXXXX, 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla statutárnímu městu Ostrava-městskému 
obvodu Poruba doručena dne 28.11.2014, Vám podávám následující informace. 
 
Do dnešního dne nebylo oddělením přestupků a právních vztahů odboru právních vztahů, výstavby 
a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba jako příslušným správní rozhodnutí, ve 
kterém by byla uložena sankce zákazu pobytu ve smyslu ust. orgánem vydáno žádné § 11 odst. 1 
písm. e) v návaznosti na ust. § 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Dále vám sdělujeme, že přestože zdejší správní orgán účelově nevede statistiku udělených sankcí za 
přestupky podle jednotlivých paragrafů (resp. zákonných ustanovení), všechny řešené přestupky 
jsou evidovány v elektronickém systému, který umožňuje takovouto statistiku na přání vyhotovit. 
 
---------- 
 
24. 11. 2014 
Žádost o informaci dle 106/1999 ke stavební úpravě parkoviště na ulici Podroužkova 
 



Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění (Zákon o svobodném 
přístupu k informacím) žádám o poskytnutí správních rozhodnutí (územní rozhodnutí, 
stavební povolení, kolaudační souhlas) týkajících se realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH (identifikátor zakázky P12V00000011) „Stavební 
úprava parkoviště na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě“ firmou ALL&ING, s.r.o. 
 
 
Odpověď 
Scany požadovaných dokumentů ke stavbě parkoviště na ul. Podroužkově byly dne 1. 12. 2014 
žadateli zaslány. 
 
---------- 
 
19. 11. 2014 
Umístění v seznamu žadatelů do Domu s pečovatelskou službou Průběžná 
 
Ve výše uvedené záležitosti proběhlo dne 23. 4. 2014 sociální šetření a doplnění informací 
k mé žádosti do DPS Průběžná na vašem odboru péče o občany, odd. sociálních věcí. Na tomto 
šetření jsem uvedla, že mám chdonické onemocnění kloubů (mám po operaci kolen) a 
sníženiou soběstačnost. Z důvodu zdravotních problémů (z důvodu věku), které jsou větší, 
jsem žádala o přednostní umístění do DPS Průběžná. Jelikož z Vaší strany jsem neobdržela 
žádnou informaci, jak je má žádost do DPS Průběžná vyřizována žádám Vás tímto 
o poskytnutí informace. 
 
 
Odpověď 
20. 11. 2014 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve věci umístění v seznamu žadatelů do domu 
s pečovatelskou službou na ulici Průběžné v Ostravě-Porubě sdělujeme následující. 
Vaše žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 0+2 v domech s pečovatelskou službou 
v Ostravě-Porubě byla zaevidována dne 20. 7. 2011 pod ev. č. V-87. V žádosti jste rovněž uvedla, 
že řešení sociální a bytové situace požadujete do budoucna. 
Nové Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2013 pro pronájmy bytů v domech 
s pečovatelskou službou včetně průvodního dopisu jste si převzala osobně dne 11. 1. 2014.  
Žádost byla aktualizována dne 15. 1. 2014 s tím, že požadujete byt o velikosti 1+2 v domě 
s pečovatelskou službou na ulici Průběžné v Ostravě-Porubě, a to ihned. Následně byla Vaše žádost 
předložena k projednání sociální komisi Rady městského obvodu Poruba, která na svém jednání dne 
12. 5. 2014 přidělila v souladu se Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 8/2013 pro 
pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou (bod 7. – Hodnocení žádostí, odst. (1) a) 5 bodů 
za trvalý pobyt v městském obvodu Poruba. Vaše žádost dosud nebyla předložena k projednání 
Radě městského obvodu Poruba z důvodu velkého počtu již schválených žadatelů s vyšším 
bodovým hodnocením (15–20 bodů). Přesto je nadále vedena v evidenci žadatelů.  
Zájem žadatelů o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou je velký, MOb Poruba nemůže 
tento zájem uspokojit okamžitě.  
 
---------- 
 
12. 11. 2014  
Dovoluji si Vás požádat podle zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání všech smluv a dodatků, které 
v roce 2014 uzavřel MOb Ostrava-Poruba se společností STAVIA – silniční stavby, a. s., 
Ostrava-Kunčičky, Střádalů 631/47, PSČ 718 00, IČO: 25864092. 



 
Odpověď 
14. 11. 2014 
 
Vážený pane, 
v souvislosti s Vaší žádostí o zaslání všech smluv a dodatků, které v roce 2014 uzavřel MOb Poruba 
se společností STAVIA – silniční stavby, a.s., přikládám požadované. 
 
Zároveň si dovoluji poznamenat, že veškeré smlouvy a další písemnosti spojené s veřejnými 
zakázkami MOb Poruba jsou volně k dispozici na webovém profilu zadavatele, viz https://vz-
poruba.ostrava.cz/ 
 
---------- 
 
10. 11. 2014  
Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
V zákonné lhůtě jsem podal odvolání proti rozhodnutí sp. zn. S POR 16115/2013/30 ze dne 
29.08.2014. Opět marně uplynuly dva měsíce, takže žádám o poskytnutí informace, jak bylo 
s odvoláním naloženo. 
 
 
Odpověď 
18. 11. 2014 
 
Dne 10.11.2014 byla statutárnímu městu Ostrava – Úřadu městského obvodu Poruba doručena Vaše 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, jak bylo naloženo s Vaším odvoláním 
proti rozhodnutí sp. zn. S POR 16115/2013/30 ze dne 29.08.2014.  
 
Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Poruba Vám tímto podle §14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje požadovanou informaci, když sděluje, že Vámi podané odvolání 
ze dne 02.10.2014  proti rozhodnutí sp. zn. S POR 16115/2013/30 ze dne 29.08.2014 bylo společně 
s celým spisovým materiálem podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. předáno dne 30.10.2014 
Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí jako nadřízenému odvolacímu orgánu k vyřízení. 
 
---------- 
 
14. 11. 2014  
Žádám o informaci, do kterého data má herna Kajot povolenou licenci na podnikání v oblasti 
hazardu na území obvodu Poruba, Hlavní třída 878. 
 
 
Odpověď 
21. 11. 2014 
 
Vážená paní XXX, 
na základě Vaší žádosti ohledně informace k herně Kajot na ulici Hlavní třída č. p. 878 sdělujeme 
následující. 
Adresa, kterou uvádíte jako Hlavní třída č. p. 878, neexistuje, jelikož č. p. 878 je evidováno na ulici 
Liptaňské náměstí. Obecně však lze říci, že provozování heren není limitováno datem. Povolení 
provozu se vydává na konkrétní herní zařízení, která jsou v příslušných hernách provozována. 

https://vz-poruba.ostrava.cz/
https://vz-poruba.ostrava.cz/


V městském obvodu Poruba jsou v současné době v hernách provozovány tzv. výherní hrací 
přístroje (dále jen „VHP“) a jiná technická herní zařízení (dále jen „JTHZ“). Tato zařízení se od 
sebe liší typem možných her, dále výši vsazené částky a s ní související výši výhry. 
Podstatný rozdíl dále spočívá v tom, která instituce je oprávněna vydat povolení k provozování 
VHP či JTHZ. Dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 
(dále jen „zákon o loteriích“), vydává povolení k provozování VHP obecní úřad pro svůj územní 
obvod a povolení k provozování JTHZ Ministerstvo financí (dále jen „MF“). 
Dne 1. 8. 2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“) č. 10/2008, kterou 
došlo k regulaci provozu VHP v městském obvodu Poruba v podobě zákazu provozování VHP na 
ulicích Hlavní třída, Alšově náměstí a Nezvalově náměstí. Na základě zmíněné OZV došlo k 
vytěsnění VHP v rámci uvedených ulic. Tudíž ani v současné době nejsou VHP provozovány na 
ulicích, kde je provoz VHP zakázán tzn. i na Vámi uvedené Hlavní třídě. 
Co se týká provozování JTHZ je situace trochu odlišná. Zákaz provozování JTHZ byl doplněn do 
OZV č. 11/2011, která nabyla účinnosti 1. 1. 2012 (OZV č. 11/2011 nahradila OZV č. 10/2008). 
Ulice, kde platí zákaz provozovat VHP či JTHZ zůstaly totožné s OZV č. 10/2008. Jelikož provoz 
JTHZ povoluje MF, taktéž zrušení onoho povolení může učinit pouze MF. V minulosti byly JTHZ 
povolovány MF na dobu až 10 let. Navíc v souvislosti se změnou zákona o loteriích resp. na 
základě přechodných ustanovení se však na zařízení, která povoluje MF, regulace dána OZV do 
31. 12. 2014 nevztahovala. Tudíž, i když OZV č. 11/2011 je účinná od 1. 1. 2012 mohla být i nadále 
JTHZ provozována i na ulicích, kde byl provoz zakázán. 
Na základě návrhu obcí, které se domáhaly práva samospráv na regulaci hazardu, zrušil Ústavní 
soud ono ustanovení zákona umožňující provoz JTHZ do 31. 12. 2014. V tomto důsledku v 
loňském roce MF postupně zahájilo s příslušnými subjekty-provozovateli správní řízení z moci 
úřední, ohledně zrušení rozhodnutí o povolení provozu JTHZ v místech, kde je provozování JTHZ 
zakázáno. Správní řízení byla završena vydáním rozhodnutí o zrušení provozu JTHZ na příslušných 
místech daných OZV. Provozovatelé na tato rozhodnutí reagovali podáním opravného prostředku – 
rozkladu, o kterém rozhoduje ministr financí. 
MF zahajovalo a zahajuje správní řízení v rámci celé České republiky, tudíž časový horizont 
ovlivněný následnými kroky se završením rozhodnutí ministra financí lze jen těžko určit. Až na 
základě rozhodnutí ministra financí, proti kterému se již nelze dále odvolat, musí případně 
provozovatelé ukončit provoz příslušných zařízení. 
V rámci výše uvedeného musí být postupováno dle platné legislativy, což my jako městský obvod 
neovlivníme. 
 
---------- 
 
30. 10. 2014  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
V souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám Úřad městského obvodu Poruba o poskytnutí kopie (dle potřeby 
anonymizované) žádosti o průzkum lokality ul. Studentská, adresované AOPK a datované 
21. 10. 2013. 
 
 
Odpověď 
 
Žádost o provedení průzkumu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění v lokalitě ul. Studentská adresovanou Agentuře 
ochrany přírody a krajiny ČR byla dne 12. 11. 2014 žadateli zaslána. 
 
---------- 



 
 
29. 10. 2014  
Žádost o informaci v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí této informace: 
Jaké jsou provozní náklady pro provoz krytého bazénu ve Valašském Meziřící a jaká je 
průměrná návštěvnost? 
 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí této informace: 
Jaké jsou provozní náklady pro provoz krytého bazénu v Ostravě-Porubě (Sareza) a jaká je 
průměrná návštěvnost? 
 
 
Odpověď 
31. 10. 2014 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že Vaše žádosti ze dne 27. 10. 2014, 
které byly doručeny na elektronickou podatelnu statutárního města Ostrava – Úřadu městského 
obvodu Poruba (dále jen „SMO-ÚMOb Poruba“) dne 29. 10. 2014 a v nichž jste žádal o poskytnutí 
informací, jaké jsou provozní náklady pro provoz krytých bazénů v Ostravě-Porubě (Sareza) a ve 
Valašském Meziříčí a jaké jsou průměrné návštěvnosti těchto zařízení, byly odloženy, neboť 
informace, o které jste požádal, se nevztahují k působnosti SMO-ÚMOb Poruba a nejsou SMO-
ÚMOb Poruba známy. 
 
SMO-ÚMOb Poruba je známo, že provoz krytého bazénu v Ostravě-Porubě (Sareza) zajišťuje 
společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČ 25385691, přičemž jejím zřizovatelem je přímo statutární město Ostrava a 
nikoliv městský obvod Poruba. Pro poskytnutí dané informace se proto obraťte přímo na uvedenou 
společnost nebo na Magistrát města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 
 
Pokud se týká informace ve věci provozu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí, pak SMO-ÚMOb 
Poruba není známo, kdo touto informací disponuje. 
 
---------- 
 
30. 9. 2014  
Žádost o poskytnutí informace dle  zákona č. 106/1999 Sb.  
 
V souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám Úřad městského obvodu Poruba o poskytnutí informace o obsahu 
nedávno vydného územního souhlasu k výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Studentská, a to 
formou naskenované kopie dokumentu.  
 
  
Odpověď 
14. 10. 2014 
Žadateli byl zaslán Územní souhlas č. 201/2014 ze dne 25. 8. 2014, č. j. 35332/2014/jani pro stavbu 
Technická infrastruktura pro bytový dům Ostrava-Poruba. 
  
---------- 



 
22. 9. 2014  
Žádost o poskytnutí informace podle  zákona č. 106/1999 Sb.  
 
V souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám Úřad městského obvodu Poruba o poskytnutí informace, jak 
tajemník úřadu rozhodl o doporučení škodní komise ze dne 29. 7. t. r., aby pokuta udělená 
ČIŽP za nezákonné kácení dřevin v lokalitě Studentská ve výši Kč 3000,- byla převedena do 
nákladů organizace.  
 
  
Odpověď  
6. 10. 2014 
Jako tajemník statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba jsem v souladu 
s doporučením škodní komise ze dne 29.07.2014 a se souhlasem odborové organizace rozhodl celou 
škodu ve výši 3.000,- Kč, která vznikla v souvislosti s rozhodnutím ČIŽP o uložení pokuty za 
pokácení 2 ks stromů v havarijním stavu v lokalitě na ulici Studentská, dát do nákladů organizace. 
  
---------- 
 
30. 6. 2014  
Žádost o poskytnutí informace podle  zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Žádám statutární město Ostrava, v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání následující informace – 
Příkazem České inspekce životního prostředí, oblasního inspektorátu Ostrava, oddělení 
ochrany přírody, ze dne 21. února 2014 vydaným pod sp. zn. SR01/1400219, byla 
Statutárnímu městu Ostrava uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč za správní delikt. Kterou 
úřední osobu určila škodní komise svým rozhodnutím viníkem, který svým pochybením 
způsobil škodu? Vymohlo již po této úřední osobě Statutární město Ostrava uloženou 
pokutu? Jaké bylo přijato opatření dle závěru škodní komise, z kterého by v budoucnu 
nemělo docházet ke stejným či podobným pochybením? 
 
  
Odpověď 
10. 7. 2014 
Škodní komise bude zasedat 22. 7. 2014. O výsledku zasedání škodní komise bude žadatel 
informován. 
 
---------- 
 
20. 6. 2014  
Dovoluji si Vás požádat o zaslání všech smluv a dodatků, které uzavřel MOb Ostrava-Poruba 
se společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČ: 25420160, DIČ: 
CZ5420160. Žádám dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace. 
 
 
Odpověď 
9. 7. 2014 
Po upřesnění žádosti byly smlouvy s dodatky zaslány žadateli. 
 
---------- 



 
23. 6. 2014  
Ve smyslu  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o 
zpřístupnění následujících informací: 
 
1. Současné bydliště XXX narozeného XXX, číslo občanského průkazu XXX, který naposledy 
bydlel na území vašeho městského obvodu, a to konkrétně na adrese: XXX, Ostrava-Poruba, 
PSČ 708 00. Dotyčná osoba mi dluží 6.000 Kč i s příslušenstvím. 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na 
níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
 
Odpověď 
30. 6. 2014 
 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a 
životního prostředí jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění rozhodl na základě ustanovení § 15 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci žadatele 
XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, takto: 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů ze dne 23.06.2014, kterou se žadatel domáhá poskytnutí informace o 
současném místě bydliště XXX, nar. XXX, číslo občanského průkazu XXX, naposledy bytem 
XXX, Ostrava-Poruba, se odmítá. 
 

Odůvodnění: 
Dne 23.06.2014 byla Úřadu městského obvodu Poruba doručena žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí informace o současném místě bydliště 
XXX, nar. XXX, číslo občanského průkazu XXX, naposledy bytem XXX, Ostrava-Poruba. 
 
Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Poruba, odbor správních činností a bytového 
hospodářství, matriční oddělení je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona povinným subjektem, který má 
v obecné rovině povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, tedy k výkonu 
státní správy v souvislosti s vedení evidence obyvatel v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). 
 
Dle ust. § 2 odst. 3 Zákona se Zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon 
upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, 
lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Zákon o evidenci obyvatel obsahuje 
speciální postup pro poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel, který je 
podrobně upraven v ust. § 8 citovaného zákona (jedná se zpřístupnění údajů o osobě žadatele, 
případně o místu a datu úmrtí osob jemu blízkých). Další možností je zprostředkování kontaktu 
mezi žadatelem a jiným občanem dle ust. § 8b zákona o evidenci obyvatel. Žádosti jsou 
zpoplatněny správními poplatky dle příslušných položek zákona č. 634/2004 Sb., zákona 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 



V souladu s výše uvedeným je zřejmé, že v režimu Zákona nelze žadateli poskytnout požadované 
informace, neboť způsob poskytování takovýchto informací je upraven ve speciálním zákoně 
o evidenci obyvatel. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a 
žádost ze dne 23.06.2014 byla v souladu s ust. § 15 odst. 1 Zákona odmítnuta. 
 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města 
Ostravy, a to podáním učiněným u Úřadu městského obvodu Poruba, odboru právních vztahů 
výstavby a životního prostředí. V odvolání musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí odvolání 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je odvolatelem spatřován rozpor s právním předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, je mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu stejnopisů 
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 
 
---------- 
 
3. 6. 2014  
Žádost o informace týkající se zhotovitele zajišťujícího údržbu veřejné zeleně v Ostravě-
Porubě dle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Žádám Vás o podání níže uvedenýách informací: 
1. Jméno zhotovitele zajišťujícího údržbu veřejné zeleně v obvodu MOb Poruba – Nový 

Pustkovec. 
2. Datum výběrového řízení, na základě kterého byl tento zhotovitel vybrán. 
3. V jakém intervalu (termíny) zhotovitel smluvně zajišťuje pokos a odvoz trávy na obecních 

pozemcích. 
4. Z jakého důvodu zhotovitel provádí přednostně 2. pokos na pozemku č. 4412/3 (který není 

nikterak využíván) na rozdíl od pozemku č. 4408/119, kde si hrají děti bydlící na 
Slavíkově ul. a jehož součástí je i dětské hřiště. Jak známo, přerůstající kvetoucí tráva je 
zdrojem vysoké koncentrace alergenů, které způsobují četné zdravotní problémy mnoha 
alergikům v okolí. 

5. Jaká finanční částka je ze strany MOb Poruba ročně vyplacena zhotoviteli, zajištující 
pokosy veřejných ploch v O.-Porubě? Kolik m2 veřejné zeleně je zhotovitelem udržováno? 

 
 
Odpověď 
10. 6. 2014 
K Vaší žádosti o podání informací ze dne 3. 6. 2014 sdělujeme následují: 
 
Ad 1)  Zhotovitel: Sdružení pro Porubu, se sídlem Čujkovova 2725/48, Ostrava-Jih 
 
Ad 2)  k uzavření smlouvy dala Rada městského obvodu Poruba souhlas usnesením 

č. 1102/RMOb1014/30 ze dne 13. 12. 2011.  
 
Ad 3) je prováděno celoroční kosení travnatých ploch, zpravidla se jedná minimálně o 5 pokosů 

ročně. Kosení je prováděno vhodným mechanismem s okamžitým odvozem pokosené travní 
hmoty, nejpozději však do čtvrtého kalendářního dne po provedení kosení. 

 
Ad 4) zhotovitel neprovádí žádné pokosy přednostně, má pouze stanovené plochy, kterými vždy 

začíná nový pokos daného stavebního obvodu v Porubě. Jednotlivé postupy kosení trávy 
nejsou stanoveny smlouvou a zhotovitel si je určuje sám. V případě, že klimatické 
podmínky neumožní zhotoviteli nepřetržitě po dobu 1 týdne a déle provádět práce tak, aby 



byla dodržena sjednaná kvalita a celistvost pokosu v rámci stavebního obvodu, prodlužuje 
se doba, kdy není zhotovitel povinen dodržet sjednanou kvalitu prací, o tuto nepřetržitou 
dobu. V takovýchto případech se může jevit práce zhotovitele neuspořádaná atd. 

 
Ad 5) v roce 2014 je částka za údržbu zeleně bez DPH: 11.615.446,56 Kč 
                                                                              s DPH: 14.054.690,33 Kč 
 
          celková výměra udržovaných veřejných travnatých ploch: 2.503.329 m2 

 
---------- 
 
12. 5. 2014  
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Žádám statutární město Ostrava, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání následující informace – 
Příkazem České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, oddělení 
ochrany přírody, ze dne 21. února 2014, vydaným pod sp. zn. SR01/1400219, byla 
statutárnímu městu Ostrava uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč za správní delikt. Po které 
z úředních osob zaměstnaných statutárním městem Ostrava tuto zaplacenou pokutu 
statutární městso Ostrava regresně nárokuje? Byla již odpovědnou úřední osobou 
statutárnímu městu Ostrava nahrazena? Jaká byla na základě výše uvedeného příkazu 
statutárním městem Ostrava přijata opatření? 
 
 
Odpověď 
22. 5. 2014 
Odbor technický a provozní přijal dne 13. 5. 2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/199 Sb., týkající se Příkazu České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu 
Ostrava, oddělení ochrany přírody, ze dne 21. 2. 2014, vydaného pod spisovou značkou 
SR01/1400219. 
Příkazem byla uložená pokuta ve výši 2.000,- Kč za správní delikt, kterým Statutární město Ostrava 
nesplnilo ohlašovací povinnost dle ust. § 8 odst. 2,4 zákona č. 114/1992 Sb.  
Vydaným rozhodnutím škodní komise určí viníkem tu úřední osobu, která svým pochybením 
způsobila škodu. Po této úřední osobě bude Statutární město Ostrava vymáhat uloženou pokutu. Dle 
závěru škodní komise bude přijato opatření, z kterého by v budoucnu nemělo docházet ke stejným 
či podobným pochybením. 
 
---------- 
 
2. 4. 2014  
Žádost o informaci v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí této informace: 
Jaká byla původní cena zakázky a jaké množství veřejných prostředků bylo skutečně 
vynaloženo na stavbu parkoviště na ulici Dvorní, realizované v roce 2014? 
 
 
Odpověď 
4. 4. 2014 
  



Původní cena za rekonstrukci ulice Dvorní byla projektantem stanovena na 10 809 148,49 Kč 
vč. DPH. V důsledku konkurence stavebních firem se ve výběrovém řízení podařilo akci vysoutěžit 
a pak zrealizovat za 5 495 893,85 Kč vč. DPH. 
 
---------- 
 
7. 3. 2014  
V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, zda a v kladném případě 
kolik v předčasných loňských volbách nahlásily svých zástupců do vašich obvodních komisí 
následující subjekty: Strana zelených, Dělnická strana sociální spravedlnosti a ANO 2011? 
 
 
Odpověď 
21. 3. 2014 
  
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 25. října               
a 26. října 2013 v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovala politická 
strana – Dělnická strana sociální spravedlnosti, politické hnutí ANO 2011 a politická strana – 
Strana zelených, své zástupce do okrskových volebních komisí v městském obvodu Poruba takto: 
 
Politická strana – Dělnická strana sociální spravedlnosti delegovala 53 členů,  
Politické hnutí – ANO 2011 delegovala 23 členů, 
Politická strana – Strana zelených delegovala 37 členů. 
 
---------- 
 
16. 1. 2014  
Uctivě žádám orgán obce Úřad městského obvodu Poruba o poskytnutí informací v písemné 
podobě, vztahující se k Vaší působnosti ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění 
pozdějších přespisů. 
 
Žádám informaci o celkovém počtu vyřizovaných přestupků za období 1. 1. 2013–31. 12. 2013. 
 
Zdvořile žádám informaci o celkovém počtu správních řízení pro přestupky proti majetku 
podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., za období 1. 1. 2013–31. 12. 2013. 
 
Současně žádám o informaci o celkovém počtu správních řízení proti občanskému soužití 
podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., za období 1. 1. 2013–31. 12. 2013.  
 
Zároveň Vás žádám o informaci o celkovém počtu uzavřených sňatků ve Vašem městském 
obvodě za období 1. 1. 2013–31. 12. 2013.  
 
Také zdvořile žádám informaci o celkovém počtu dlužníků za nájemné a služby s nájmem 
spojených v případě evidovaných pohledávek na obecním bytě i v případě pohledávek 
evidovných u zprivatizovaných bytů ve Vašem městském obvodě, a to za období 1. 1. 2013–
31. 12. 2013. 
 
 
Odpověď 
23. 1. 2014 
 



K výše specifikované žádosti sdělujeme následující informace týkající se oblasti přestupků řešených 
zdejším správním orgánem: 
• celkový počet vyřizovaných přestupků v roce 2013 → 1359 
• celkový počet správních řízení dle ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. (přestupky 

proti majetku) v roce 2013 → 356 
• celkový počet správních řízení dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb. (přestupky 

proti občanskému soužití) v roce 2013  → 70 
 
Za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bylo na území statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Poruba uzavřeno 220 sňatků. Celkový počet evidovaných dlužníků za období od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2013 za nájemné a služby s nájmem spojených u bytů, které jsou v majetku statutárního 
města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba je 92, vyjma bytů zprivatizovaných.  
 


