
20. 11. 2015 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací 
 
Dobrý den, 
 
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o informace o 
nákladech na vydávání měsíčníku PRIO. 
 
Žádám o následující informace: 

- náklady na redakci (grafika, sazba, úpravy textu, korektury, pořizování fotogafií, psaní vlastního 
textu a další redakční činnosti) 

- náklady na tisk a počet exemplářů 
- seznam distribučních míst včetně nákladů na distribuci 
- jak jisou výše popsané skutečnosti ošetřeny smluvně, tj. jaký je smluvní vztah, jakým usnesením 

byl schválen návrh smlouvy, včetně znění důvodové zprávy. 
- jaké jsou celkové náklady na vydávání měsíčníku PRIO za každý kalendářní měsíc a kolik činily 

náklad za rok 2014. 
Žádám také o kopie všech smluv k výše uvedeným činnostem. 
 
Za kladné vyřízení předem děkuji. 
 
 
Odpověď 
 



 
 



 
 
----------- 
 
20. 11. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
(podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
Žadatel: 
 
Mgr. Ing. Martin Doležel 
 
Adresa (bydliště nebo sídlo): 
 
V Aleji 32, 620 00 Brno 
 
Datum narození: 
 
14. 8. 1980 
 
Kontaktní údaje: 
 
Telefon: 739 570 705  e-mail: mart.dolezel@seznam.cz 
 
 
žádá: Úřad městskéoho obvodu Ostrava-Poruba 
 
o poskytnutí informace (charakteristika): 
 
Žádám vás o poskytnutí informace, přílohy k zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Poruba nad Odrou ze dne 7. 11. 2014, která obsahuje text slibu zastupitele městského 
obvodu Ostrava-Poruba. 
 
způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob) 
 
zaslat e-mailem  mart.dolezel@seznam.cz 
 
Děkuji, s pozdravem 
 
 
Odpověď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 
----------- 
 
1. 10. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Vážení,  
 

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí následujících informací – dokumentů: 

- smlouvu o dílo č. 2008/04/01/0130 se společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, se 
sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradech Králové; 

- veškeré účetní doklady, které souvisejí se smlouvu o dílo č. 2008/04/01/0130 se společností 
Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradech Králové 
(objednávky, faktury); 

- seznam konkrétních činností, které byly na základě výše uvedené smlouvy realizovány. 
  

Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 
naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
 
Odpověď 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------- 



 
28. 8. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  
 

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Poruba provedlo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy o dílo č. 2012/04/01/0020 se zhotoviteli Zdeněk 
Misecius, IČ 15426572, se sídlem Čujkovova 2725/48, 700 30 Ostrava – Jih, Ing. Karel Kotula, IČ 
11462978, se sídlem Selská 33a, 736 01 Havířov, TOMDA EU s.r.o., ICˇ28615948, se sídlem 
Havlíčkovo nám. 781/10, 708 00 Ostrava – Poruba a Zdeněk Hečko, IČ 46146377, se sídlem 
Škarabelova 142, 738 01 Frýdek-Místek. 

 
Zároveň Vás žádám o zaslání kopie zadávacího zařízení, jejímž výsledkem bylo uzavření 

Smlouvy o dílo č. 2012/04/01/0020 se zhotoviteli Zdeněk Misecius, IČ 15426572, se sídlem 
Čujkovova 2725/48, 700 30 Ostrava – Jih, Ing. Karel Kotula, IČ 11462978, se sídlem Selská 33a, 736 
01 Havířov, TOMDA EU s.r.o., ICˇ28615948, se sídlem Havlíčkovo nám. 781/10, 708 00 Ostrava –
 Poruba a Zdeněk Hečko, IČ 46146377, se sídlem Škarabelova 142, 738 01 Frýdek-Místek, jakož i 
veškeré dokumentace, která jakkoli s uzavřením této smlouvy souvisí. 

  
Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 

naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
 
Odpověď 



 



 
----------- 
 
14. 10. 2015 
 
Dobrý den, 
dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace 
k hospodaření vašeho úřadu (městské části) s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. Seznam 
požadovaných informací je uveden v příloze této Žádosti (papírová nebo elektronická odpověď) 
nebo lze na ně odpovědět v on-line dotazníku na této adrese bit.ly/vyzkum-invest (on-line odpověď). 
 
Jedná se celkem o 10 otázek, které vyjadřují skutečnosti v souvislosi s přípravou a realizací 
investičních projektů v rámci vaší organizace. Poskytnuté informace budou anonymizovány a 
nebudou nikde individuálně zveřejněny. 
 
Tyto informace budou využity v rámci realizace výzkumu v oblasti investičního rozhodování 
orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí. Cílem výzkumné činnosti je 
analyzovat a posoudit používané způsoby a metody hodnocení a výběru investičních projektů 
uvedených subjektů, posoudit na vybraných příkladech investičních projektů efektivnost 
kapitálových výdajů z hlediska celospolečenského užitku a míru plnění cílů těchto projektů a 
navrhnout doporučení k investičnímu rozhodování, která by vedla ke zvýšení celospolečenského 
užitku takto vynakládaných finančních prostředků. 
 
Předem děkuji za součinnost při poskytnutí uvedených informací.  
 
 
Odpověď 
27. 10. 2015 
 
Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě 
Strana 1 - I) Část věnovaná investičním projektům obecně 
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dobrý den,  
 
dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace k 
hospodaření vaší organizace /obce s investičními prostředky v letech 2009 – 2014.  Jedná se 
celkem o 10 otázek, které vyjadřují skutečnosti v souvislosti s přípravou a realizaci 
investičních projektu v rámci vaší organizace. Poskytnuté informace budou anonymizovány 
a nebudou nikde individuálně zveřejněny.  
 
Tyto informace budou využity v rámci realizace výzkumu v oblasti investičního rozhodování 
orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí. Cílem výzkumné 
činnosti je analyzovat a posoudit používané způsoby a metody hodnocení a výběru 
investičních projektů uvedených subjektů, posoudit na vybraných příkladech investičních 
projektů efektivnost kapitálových výdajů z hlediska celospolečenského užitku a míru plnění 
cílů těchto projektů a navrhnout doporučení k investičnímu rozhodování, která by vedla ke 
zvýšení celospolečenského užitku takto vynakládaných finančních prostředků.  
 
Předem děkuji za součinnost při poskytnutí uvedených informací.  



 
XXX 
student doktorského studia na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze 
Adresa bydliště a doručovací adresa: XXX 
E-mail: XXX 
Datum narození: XXX 
 
Požadované informace můžete vyplnit přímo do tohoto dokumentu - formuláře. Seznam 
požadovaných informací se skládá ze dvou částí:  
 
I) Část věnovaná investičním projektům obecně  
II) Část věnovaná jen investičním projektům financovaným (spolufinancovaným) z fondů EU 
/ operačních programů.  
 
Vysvětlující poznámka k výzkumu:  
 
Investiční projekt / investice = Projekt nebo jiná aktivita, jejímž cílem je pořízení/vytvoření 
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s délkou jeho využívání přesahující jedno 
účetní období (např. výstavba nebo rekonstrukce budov, pořízení vybavení). Pořizovací 
náklady v tomto případě převyšují 40 000 Kč (hmotný majetek) nebo 60 000 Kč (nehmotný 
majetek).  
 
Investiční prostředky = Finanční prostředky alokované na realizaci investičních projektů. 
 
Projekt = Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za 
účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a 
v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. 
 
I) Část věnovaná investičním projektům obecně 
 
Otázka č. 1:  
Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 dle 
následujícího dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na 
prostředky určené na investiční projekty spolufinancované/financované z fondů Evropské 
unie/operačních programů (EU) a prostředky určené na investiční projekty financované 
z vlastních/ostatních zdrojů (ostatní). 
 
Vysvětlující poznámka k otázce: 
Obnovovací a modernizační investice = taková investice, která slouží k prostému nahrazení nebo 
modernizaci používaného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (např. výměna 
kopírovacího stroje nebo prostá stavební obnova části budovy). 
Nová obligatorní investice = taková investice, jejímž cílem je pořízení nového dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku, který nenahrazuje nebo nemodernizuje doposud používaný hmotný nebo 
nehmotný majetek a současně povinnost realizace této investice je daná právně závazným 
dokumentem, tj. např. zákonem, vyhláškou apod. (např. výstavba splaškové kanalizace v případě obcí 
uložena právním předpisem, rozšíření výpočetní kapacity daná vyhláškou).  
Nová rozvojová investice = taková investice, jejímž cílem je pořízení nového dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku, který nenahrazuje nebo nemodernizuje doposud používaný hmotný nebo 
nehmotný majetek a současně možnost rozhodnutí o této investici je v kompetenci organizace, tj. není 
dáno právně závazným dokumentem (např. výstavba kulturního zařízení v případě obcí nebo výstavba 
nového oddělení). 



 
Rok 2009: 

 Výdaje v tis. Kč 
Obnovovací a modernizační investice - EU: 0 
Obnovovací a modernizační investice - ostatní: 61 672 
Nové obligatorní investice - EU: 0 
Nové obligatorní investice - ostatní: 47 
Nové rozvojové investice - EU: 2 599 
Nové rozvojové investice - ostatní: 65 688 
Ostatní investice - EU: 0 
Ostatní investice - ostatní: 0 
 
Rok 2010: 

 Výdaje v tis. Kč 
Obnovovací a modernizační investice - EU: 291 991 
Obnovovací a modernizační investice - ostatní: 29 048 
Nové obligatorní investice - EU: 0 
Nové obligatorní investice - ostatní: 1 734 
Nové rozvojové investice - EU: 511 
Nové rozvojové investice - ostatní: 24 365 
Ostatní investice - EU: 0 
Ostatní investice - ostatní: 0 
 
Rok 2011: 

 Výdaje v tis. Kč 
Obnovovací a modernizační investice - EU: 0 
Obnovovací a modernizační investice - ostatní: 42 183 
Nové obligatorní investice - EU: 0 
Nové obligatorní investice - ostatní: 1 2888 
Nové rozvojové investice - EU: 13 374 
Nové rozvojové investice - ostatní: 29 111 
Ostatní investice - EU: 0 
Ostatní investice - ostatní: 0 
 
Rok 2012: 

 Výdaje v tis. Kč 
Obnovovací a modernizační investice - EU: 0 
Obnovovací a modernizační investice - ostatní: 22 221 
Nové obligatorní investice - EU: 0 
Nové obligatorní investice - ostatní: 0 
Nové rozvojové investice - EU: 1 235 
Nové rozvojové investice - ostatní: 8 119 
Ostatní investice - EU: 0 
Ostatní investice - ostatní: 0 
 
Rok 2013: 

 Výdaje v tis. Kč 
Obnovovací a modernizační investice - EU: 0 
Obnovovací a modernizační investice - ostatní: 75 614 
Nové obligatorní investice - EU: 0 
Nové obligatorní investice - ostatní: 4 575 
Nové rozvojové investice - EU: 0 



Nové rozvojové investice - ostatní: 9 975 
Ostatní investice - EU: 0 
Ostatní investice - ostatní: 0 
 
Rok 2014: 

 Výdaje v tis. Kč 
Obnovovací a modernizační investice - EU: 0 
Obnovovací a modernizační investice - ostatní: 96 787 
Nové obligatorní investice - EU: 0 
Nové obligatorní investice - ostatní: 0 
Nové rozvojové investice - EU: 503 
Nové rozvojové investice - ostatní: 40 820 
Ostatní investice - EU: 0 
Ostatní investice - ostatní: 0 
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 2: 
Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, 
hodnocení a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte 
odkaz pro stažení dokumentu z internetu. 
 
Zpracovaná vnitřní směrnici či jiný závazný dokument? 
( ) Ano 
( x) Ne 
( ) Nevím 
 
Odkaz pro stažení dokumentu / www stránka: 
...................  
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 3: 
Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uveďte) jak často využíváte uvedený 
postup / metodu při posuzování / hodnocení daného typu investičního projektu v rámci celé 
organizace. 
 
Vysvětlující poznámky k otázce: 
 
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí = posouzení investice založené expertním posouzení nebo 
rozhodnutí politické reprezentace či vedení dané organizace bez využití předcházejících postupů/metod. 
 



Nákladové metody = posuzování investice pouze z hlediska investičních a provozních nákladů, tj. 
bereme v potaz pouze nákladovost dané investice. 
 
Metody založené na hotovostních tocích = posuzování investice z pohledu investičních a provozních 
nákladů a současně investičních a provozních výnosů, tj. bereme v potaz jak náklady, tak výnosy 
plynoucí z dané investice. 
 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy = posuzování investice z pohledu nákladů a přínosů, 
které nejsou přímo finančně vyčíslitelné, tj. např. počet zachráněných životů, množství ušetřeného 
času, snížení/zhoršení dopadu na životní prostředí či zvýšení/snížení hlukové zátěže. 
 
A) Investice spolufinancované / financované z fondů Evropské unie / operačních programů: 

 vždy většinou 
ano 

většinou 
ne nikdy nevím 

Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných 
pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí: 

(x ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nákladové metody: ( ) (x ) ( ) ( ) ( ) 
Metody založené na hotovostních tocích: ( ) (x ) ( ) ( ) ( ) 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy: ( ) (x ) ( ) ( ) ( ) 
 
B) Investice financované z vlastních / ostatních zdrojů: 

 vždy většinou 
ano 

většinou 
ne nikdy nevím 

Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných 
pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí: 

(x) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nákladové metody: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody založené na hotovostních tocích: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy: ( ) (x ( ) ( ) ( ) 
 
C) Obnovovací a modernizační investice: 

 vždy většinou 
ano 

většinou 
ne nikdy nevím 

Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných 
pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí: 

(x) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nákladové metody: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody založené na hotovostních tocích: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
 
D) Nové obligatorní investice: 

 vždy většinou 
ano 

většinou 
ne nikdy nevím 

Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných 
pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí: 

(x) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nákladové metody: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody založené na hotovostních tocích: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
 
E) Nové rozvojové investice: 

 vždy většinou většinou nikdy nevím 



ano ne 
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných 
pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí: 

(x) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nákladové metody: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody založené na hotovostních tocích: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
 
F) Ostatní investice: 

 vždy většinou 
ano 

většinou 
ne nikdy nevím 

Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných 
pracovníků nebo posouzení projektu založené na 
politickém nebo manažerském rozhodnutí: 

(x) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nákladové metody: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody založené na hotovostních tocích: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy: ( ) (x) ( ) ( ) ( ) 
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 4: 
Jak často vaše organizace realizuje postaudity investičních projekt? Pokud ano, popište 
jejich průběh. V případě, že organizace má pro postaudity zpracovanou směrnici či jiný 
dokument, přiložte její znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu. 
 
Vysvětlující poznámka k otázce: 
 
Postaudit = zpětné posouzení a následné poučení se z realizace investičního projektu. Jedná se např. o 
posouzení dosažených cílů v kontextu cílů plánovaných, zhodnocení přispění daného projektu 
k činnosti/cílům organizace, zhodnocení plnění rozpočtu, zhodnocení efektivity projektu, posouzení 
příčin úspěchu/neúspěchu projektu, zhodnocení rizik apod. 
 
Realizace postauditů investičních projektů? 

 
ANO – 
vždy  

ANO – u většiny 
projektů 

ANO – u menšiny 
projektů 

NE – 
nikdy nevím 

Obnovovací a modernizační 
investice: ( ) ( ) (x ) ( ) ( ) 

Nové obligatorní investice: ( ) ( ) (x) ( ) ( ) 
Nové rozvojové investice: ( ) ( ) (x) ( ) ( ) 
Ostatní investice: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 
Popište postup při realizaci postauditů: 

 Postup při realizaci postauditů: 
Obnovovací a modernizační investice: Vnitřní audit 
Nové obligatorní investice: Vnitřní audit 
Nové rozvojové investice: Vnitřní audit 
Ostatní investice: .................. 
 



Odkaz pro stažení směrnice nebo dokumentu / www stránka: 
xxxxxxx  
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 5: 
S jakými problémy se vaše organizace obecně potýká při realizaci investičních projektů? U 
každého okruhu problému uveďte odhad, jak často se problémy vyskytují. 
 
Vysvětlující poznámka k otázce: 
 
Problém = Problém označuje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, 
nebo nechtěný, nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení. 
 
Odhadovaný výskyt problému u projektů: 

 vždy více než u 
poloviny 

u méně než 
poloviny nikdy nevím 

Problémy spojené s překročením schváleného 
rozpočtu: ( ) ( ) ( ) (x) ( ) 

Problémy spojené s prodloužením plánované doby 
realizace projektu: ( ) ( ) (x) ( ) ( ) 

Problémy spojené s výběrem dodavatele/zhotovitele 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: ( ) ( ) (x) ( ) ( ) 

Problémy spojené s vybraným dodavatelem / 
zhotovitelem: ( ) ( ) (x ) ( ) ( ) 

Problémy s kvalitou/požadovanou funkcionalitou 
zhotoveného/dodaného díla nebo problémy s 
reklamací vad: 

( ) ( ) (x ) ( ) ( ) 

Implementační problémy spojené se začleněním do 
vlastní organizace a její činnosti (např. nepřijetí nebo 
nedostatečné zaškolení personálem): 

( ) ( ) ( ) (x ) ( ) 

Ostatní problémy výše neuvedené: ( ) ( ) ( ) ( ) (x ) 
 
Prostor pro dílčí komentář ke každému problému: 

 Komentář: 
Problémy spojené s překročením schváleného rozpočtu: .................. 

Problémy spojené s prodloužením plánované doby realizace projektu: např. klimatické 
podmínky. 

Problémy spojené s výběrem dodavatele / zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách: 

např. námitky 
uchazečů 

Problémy spojené s vybraným dodavatelem / zhotovitelem: např. nedodržování 
SoD 

Problémy s kvalitou/požadovanou funkcionalitou zhotoveného / dodaného díla 
nebo problémy s reklamací vad: např. nekvalita díla 

Implementační problémy spojené se začleněním do vlastní organizace a její 
činnosti (např. nepřijetí nebo nedostatečné zaškolení personálem): .................. 

Ostatní problémy výše neuvedené: .................. 
 



Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
 
Strana 2 - II) Část věnovaná jen investičním projektům financovaným 
(spolufinancovaným) z fondů EU / operačních programů.  
 
II) ČÁST VĚNOVANÁ JEN INVESTIČNÍM PROJEKTŮM FINANCOVANÝM 
(SPOLUFINANCOVNÝM) Z FONDŮ EU / OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 
 
Tuto část vyplňte pouze v případě, že jste v rámci programovacího období 2007 – 2013 žádali o finanční 
podporu (dotaci) na realizaci investičního projektu z fondů EU / operačních programů. Pokud jste 
žádný projekt nereaalizovali, předjděte na další stranu a dokončete prosím průzkum. 
 
Otázka č. 6) 
Jak velký objem finančních prostředků v Kč byl vaší organizaci proplacen, resp. doposud ještě 
nebyl proplacen, resp. o jaký organizace žádala v rámci projektů spadajících do programovacího 
období 2007 – 2013 formou podpory (dotace) z fondů EU / operačních programů na realizaci 
investičních projektů? O kolik se jedná celkem projektů? 
 
Objem finančních prostředků: 

 

Uveďte 
částku v tis. 

Kč 
Finanční prostředky (dotace), které byly organizaci v rámci investičních projektů 
spadajících do programovacího období 2007 – 2013 již proplaceny: 186 560 

Finanční prostředky (dotace), které doposud nebyly organizaci v rámci investičních 
projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 ještě proplaceny, nicméně 
organizaci byly přiděleny a budou proplaceny do konce roku 2015: 

6 515 

Finanční prostředky (dotace), o které vaše organizace žádala na realizaci investičních 
projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 (tj. úspěšné/schválené i 
neúspěšné/neschválené projekty celkem): 

276 057 

 
veďte počet projektů: 

 
Počet 

projektů 
Celkový počet investičních projektů spadajících do programovacího období 2007-2013, na 
které byly organizaci přiděleny dotace z fondů EU / operačních programů: 8 

Celkový počet investičních projektů spadajících do programovacího období 2007-2013, na 
které organizace žádala přidělení dotace z fondů EU / operačních programů (tj. 
úspěšné/schválené i neúspěšné/neschválené projekty celkem): 

8 

 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 



Otázka č. 7) 
V čem se investiční projekty financované z fondů EU / operačních programů v rámci 
programovacího období 2007 - 2013 obecně liší od ostatních investičních projektů realizovaných 
vaší organizací z vlastních / ostatních zdrojů (tj. ze zdrojů mimo dotace EU / operačních 
programů)? 
 
Investiční projekty financované z dotací z fondů EU / operačních programů obecně jsou 
náročnější na: 

 ano, souhlasím ne, nesouhlasím stejně náročné nevím 
- administrativu: (x) ( ) ( ) ( ) 
- finanční zdroje: (x) ( ) ( ) ( ) 
- organizaci a koordinaci: (x) ( ) ( ) ( ) 
- lidské zdroje: (x) ( ) ( ) ( ) 
- dobu realizace: (x) ( ) ( ) ( ) 
- i v dalších aspektech: (x) ( ) ( ) ( ) 
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 8) 
U kolika projektů za období 2009 - 2014  jste museli obvykle investiční projekt nebo jeho 
parametry upravit před podáním žádosti o dotaci tak, abyste vyhověli požadavkům konkrétní 
výzvy a/nebo pravidlům operačního programu v porovnání se situací, kdy byste projekt realizovali 
zcela z vlastních/ostatních zdrojů? Uveďte odhadované počty projektů s daným přístupem. 
 
Přístup: 

 vždy většinou 
ano 

většinou 
ne nikdy nevím 

Připravili jsme zcela nový investiční projekt. ( ) ( ) ( ) (x ) ( ) 
Provedli jsme úpravy velkého rozsahu investičního 
projektu. ( ) ( ) ( ) (x ) ( ) 

Provedli jsme jen parametrické nebo dílčí změny 
investičního projektu. ( ) (x ) ( ) ( ) ( ) 

Projekt jsme vůbec neupravovali. ( ) ( ) (x ) ( ) ( ) 
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 9) 
Stanovte pořadí 1. – 10. dle četností výskytu, jaké hlavní problémy obecně vyvstaly u dotovaných 
projektů během realizace z důvodů financování formou dotace. 
[10] Žádné problémy nevyvstaly. 
[7] Problémy s peněžními toky. 
[6 ] Problémy s vyšším nárokem na vlastní zdroje (vyšší procento spolufinancování než se 
očekávalo). 
[3 ] Problémy s monitorovacími indikátory (s rozsahem projektu). 



[1 ] Problémy s nemožností realizovat změny v projektu během jeho realizace. 
[5 ] Problémy s výběrovým řízením na dodavatele. 
[8 ] Komunikační problémy mezi firmou a poskytovatelem dotace. 
[2 ] Problémy s výkladem pravidel operačního programu. 
[4 ] Jiné problémy související s pravidly daného operačního programu. 
[9 ] Jiné problémy nesouvisející s pravidly daného operačního programu. 
 
Prostor pro dílčí komentáře ke každému problému 

 komentář 
Žádné problémy nevyvstaly. .................. 
Problémy s peněžními toky. .................. 
Problémy s vyšším nárokem na vlastní zdroje (vyšší procento spolufinancování než se 
očekávalo). .................. 

Problémy s monitorovacími indikátory (s rozsahem projektu). .................. 
Problémy s nemožností realizovat změny v projektu během jeho realizace. .................. 
Problémy s výběrovým řízením na dodavatele. .................. 
Komunikační problémy mezi firmou a poskytovatelem dotace. .................. 
Problémy s výkladem pravidel operačního programu. .................. 
Jiné problémy související s pravidly daného operačního programu. .................. 
Jiné problémy nesouvisející s pravidly daného operačního programu. .................. 
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Otázka č. 10) 
Kdybyste projekty dotované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího období 
2007-2013 realizovali z vlastních zdrojů, o kolik % by dané projekty byly levnější / dražší? Uveďte 
procentuální vyjádření se znaménkem „plus“ (projekty financované z vlastních zdrojů jsou dražší) 
nebo se znamenákem „mínus“ (tyto projekty jsou levněji), popř. hodnotu „0“, pokud jsou stejně 
drahé. 
 
Rozdíl ve výdajích na dotované projekty činil: 0 % 
 
Prostor pro celkový komentář: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
 
Strana 3 - Doplňující informace 
 
Doplňující informace: 
 
Zadejte IČ organizace, za níž jste vyplnili data: 
IČ: 00845451 



 
Zadejte váš kontaktní e-mail, pokud si přejete získat výsledky výzkumu: 
E-mail: ...................  
 
Prostor pro jakékoliv doplňující informace a sdělení k celému výzkumu: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
 
Strana 4 - Poděkování a rozloučení 
Děkuji Vám za Vaše odpovědi a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto průzkumu.  
 
XXX 
student doktorského studia na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v 
Praze  
Kontaktní adresa: XXX 
E-mail: XXX 
 
 
----------- 
 
7. 10. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Vážení,  
 

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, kolik a jaké firmy se přihlásili 
do zakázky „Údržba veřejné zeleně na území Městského obvodu Poruba“ identifikátor zakázky 
P13V00000018. 
Jakou cenu každá ze zúčastněných firem nabídla za jednotlivý úkon Kč/m2. 
Jakou cenu jednotlivých úkonů nabídla vítězná firma Kč/m2 v tomto případě „Sdružení pro 
Porubu“.  
  

Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 
naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
 
Odpověď 
20. 10. 2015 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
------------ 
 
1. 10. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Vážení,  
 

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí následujících informací – dokumentů: 

- smlouvu o dílo č. 2008/04/01/0130 se společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, se 
sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradech Králové; 
- veškeré účetní doklady, které souvisejí se smlouvu o dílo č. 2008/04/01/0130 se společností 
Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradech Králové 
(objednávky, faktury); 
- seznam konkrétních činností, které byly na základě výše uvedené smlouvy realizovány. 

  
Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 

naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
 
Odpověď 
14. 10. 2015 
 



 
 
 
 



----------- 
 
2. 10. 2015 
Věc: žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Žádám o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda váš úřad a 
příslušný odbor vydal stavební povolení v souvislosti se stavebními pracemi spočívajícími ve 
vybourání dveřního otvoru v nosném stěnovém panelu mezi kuchyní a pokojem o šířce 900 mm, 
výšky 2000 mmm v bytovém panelovém domě, v bytě č. 19 na ulici Jamínová 1615, v Ostravě – 
Porubě. Vlastník bytové jednotky XXX. 
 
Zdůvodnění 
 
Od 29.7 2015 do 30. 9. 2015 probíhala v bytě č. 19 rekonstrukce spočívající ve vybourání dveřního 
prostoru v nosné panelové zdi. Velikost uvedena výše. Kromě dalších úprav, které nejsou 
předmětem stavebního povolení. 
 
Vzhledem k tomu, že váš úřad neoznámil vlastníkům jednotek v tomto domě, zřejmě ani Bytovému 
stavebnímu družstvu Vítkovice zahájení stavebního řízení, které umožňuje účastníkům řízení 
podat v zákonné lhůtě námitky, mám důvodnou obavu, že rekonstrukce tohoto bytu nebyla 
povoledna dle stavebního zákona. I v případě žádosti o dodatečné povolení staavby, musí úřad 
oznámit zahájení o dodatečném povolení stavby s možností podat námitky účastníky řízení, což se 
také nestalo. Rekonstrukce je dokončena, což oznámil vlastník bytové jednotky na nástěnce v domě 
stejně jako její trvání. 
 
Zřejmě nebyly použity paragrafy 116 a 117 stavebního zákona, neboť vyžadují souhlasy osob, které 
by byly účastníky stavebního řízení. Což se také nestalo. 
 
Vlastník bytu č. 19 tvrdí, že má všechna příslušná povolení. Pokud má, pak to však nemůže být 
stavební povolení vydané dle stavebního zákona. Předpokládám, že váš úřad v takovém případě 
bude postupovat podle §178 stavebního zákona. 
 
Děkuji za vyřízení mé žádosti. 
 
 
Odpověď 
12. 10. 2015 
 
Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Poruba 
Odbor výstavby a životního prostředí 
 
 
Vaše značka: 
Ze dne: 05.10.2015 
Č.j.: POR 50955/2015/sevc 
Sp. Zn.: S POR 49580/2015                                                            Paní 
                                                                                                           PhDr. Jaroslava Wenigerová 
Vyřizuje: Ševčíková Ivana                                                              Jasmínová 1615/1 
Telefon: 599480611                                                                        708 00 Ostrava 
Fax: 599480602 
E-mail: isevcikova@moporuba.cz 
Datum: 12. října 2015 

 



 
Sdělení stavebního úřadu 
Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 
písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění 
pozdějších předpisů, sděluje na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1.10.2015, týkající se 
poskytnutí informace v souvislosti s povolením stavebních úprav v bytové jednotce č.19 v bytovém domě 
č.p. 1615 na ulici Jasmínova 1 v Ostravě-Porubě, situovaného na pozemku pozemková parc. č. 3559 v 
katastrálním území Poruba-sever, že žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 odst.1 a 2 
stavebního zákona a § 18 b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, byla stavebníkem a současně i vlastníkem předmětné bytové 
jednotky podána na zdejší stavební úřad dne 19.8.2015. Předmětem stavebního záměru v návaznosti na 
projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statické 
posouzení obsahující statický výpočet a návrh odborného provedení této úpravy, zpracované 
autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, je vybourání nového propojovacího dveřního 
otvoru mezi obývacím pokojem a kuchyní v nosné panelové stěně o rozměrech 960x2000 mm. Z důvodu 
nedoložení předepsaných náležitostí k žádosti o stavební povolení, byl stavebník dne 2.9.2015 stavebním 
úřadem, v souladu s ust. §111 odst.3 stavebního zákona a § 45 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzván k jejímu doplnění a současně bylo 
řízení podle § 64 odst.1 správního řádu přerušeno. Požadované doklady byly stavebníkem doplněny dne 
30.9.2015. Zahájení stavebního řízení pro výše uvedenou stavební úpravu bude vedeno v souladu s ust. § 
112 stavebního zákona. 
 
 
 
Ing. Zbyněk Richter 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
 
----------- 
 
 



 



 



----------- 
 
4. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď 
16. 9. 2015 



 



----------- 
 
7. 9. 2015 
 
Dobrý den,  
 
obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace, zda v roce 2012 Bytové družstvo Větrná 1070 
se sídlem Ostrava - Poruba, PSČ: 708 00, IČ: 294 43 091 uhradilo kupní cenu bytového domu na 
adrese Větrná č.p. 1070, Ostrava - Poruba (usnesení Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
240/ZMOb1014/12). Pokud ano, k jakému datu byla kupní cena družstvem uhrazena. 
 
Předem děkuji za vyřízení žádosti. 

  
 
Odpověď 
15. 9. 2015 
 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svodném přístupu 
k informacím, Vám sdělujeme následující. 
 
Bytové družstvo Větrná 1070, se sídlem Ostrava-Poruba, Větrná 1070/2, PSČ 708 00, IČ: 294 43 091, 
uhradilo kupní cenu předmětné nemovitosti – budovy č.p. 1070 včetně zastavěného pozemku,  v celkové 
výši 5,884.300,- Kč takto: 
- záloha ve výši 90.000,- Kč byla na účet prodávajícího, tj. statutárního města Ostravy – městského 
obvodu Poruba, připsána dne 18.05.2012, 
- zbývající část kupní ceny ve výši 5,794.300,- Kč byla připsána na účet prodávajícího ve dvou částkách, 
a to dne 13.08.2012 ve výši 1,695.908,- Kč,  a dne 15.08.2012 ve výši 4,098.392,- Kč. 
 
Ing. Alice Vašendová 
vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství 
 
---------- 
 
28. 8. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  
 

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Poruba provedlo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy č. 2008/04/01/0130 se společností Marius 
Pedersen a.s., IČ 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.  
 

 Zároveň Vás žádám o zaslání kopie zadávacího zařízení, jejímž výsledkem bylo uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2008/04/01/0130 se společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, se sídlem 
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, jakož i veškeré dokumentace, která jakkoli s uzavřením 
této smlouvy souvisí. 

  



Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 
naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
 
Odpověď 
9. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



----------- 
26. 8. 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Odpověď 
9. 9. 2015 



Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Poruba 
odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí 
 
Vaše značka: 
Ze dne: 26.08.2015                                                                                     
Č.j.: POR 45012/2015/sevc                                                                          
Sp. Zn.: S POR 42784/2015                                                                                                                                                                                                         

Advokátní kancelář 
                                                                                                                   Pokorný, Wagner& partneři, s.r.o. 
                                                                                                                   zastoupena 
                                                                                                                   JUDr. Richardem Wagnerem 
                                                                                                                   Karoliny Světlé 301/8 
                                                                                                                   110 00 Praha 
Vyřizuje: Ševčíková Ivana  
Telefon: 599480611  
Fax: 599480602 
E-mail: isevcikova@moporuba.cz 
Datum: 9. září 2015 
                                                                                                                   

Sdělení stavebního úřadu 
Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, 
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku22 písm. c) bodu 1 obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, sděluje na základě Vaši 
žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ze dne 25.8.2015, týkající se poskytnutí informace a projektové dokumentace související s 
dostavbou Fakultní nemocnice Ostrava v Ostravě-Porubě, ve věci použitých stavebních materiálů do podloží 
stavby, že na zdejším stavebním úřadě byly dohledány níže uvedené dokumenty (viz. příloha), týkající se povolení 
dostavby Krajské nemocnice Ostrava-Poruba,1.stavba-stavební povolení vydané Odborem výstavby VHZaL, 
ObNV Ostrava 4, povolení změny stavby před jejím dokončením a schválení 2. změny stavby před jejím 
dokončením vedené pod názvem „Dostavba FN Ostrava-Poruba, I. stavba a dále povolení užívání – kolaudace 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, obsahující stavbu vedenou pod názvem „Dostavba KN 
Ostrava-Poruba, 1. stavba“. 
Územní rozhodnutí, uvedené ve stavebním povolení č.1244/86 zn. Výst. 2591/86 ze dne 21.8.1986, na stavbu 
Krajské nemocnice bylo vydáno odborem výstavby NVO dne 22.12.1960, zn. Výst.2764/60 a bylo doplněno 
souhlasem téhož odboru ze dne 13.11.1984/Ing. M. 
Dále k žádosti, týkající se poskytnutí obsahu projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace 
skutečného provedení předmětné stavby včetně poskytnutí souvisejících stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
příslušných dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy stavební úřad sděluje, že z důvodu 
obsáhlého vyhledávání a sběru požadovaných informací v jiné úřadovně- centrální spisovně Úřadu městského 
obvodu Poruba, která je oddělena od úřadovny vyřizující žádost, bude poskytnuta následně. 
 
Podle ustanovení § 168 stavebního zákona kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel 
předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. 
Stavební úřad může jen podat informaci, týkající se zpracovatele projektové dokumentace. 
 
 
 
Ing. Zbyněk Richter 
vedoucí odboru právních vztahů, 
výstavby a životního prostředí 
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Č.j.: POR 45012/2015/sevc 
 
 
Příloha: 
- Rozhodnutí č. 1244/86 Dostavba Krajské nemocnice Ostrava-Poruba- 1. stavba- stavební povolení 
- Rozhodnutí č. 276/92/výst. Dostavba FNsP Ostrava-Poruba, 1. stavba - povolení změny stavby před jejím 
dokončením ze dne 17.8.1992 
- Rozhodnutí 22/94/Výst. Dostavba FN Ostrava-Poruba, 1. stavba - schválení 2. změny stavby před jejím 
   dokončením ze dne 20.1.1994 
- Rozhodnutí č. 491/94/výst. Dostavba KN Ostrava-Poruba, 1. stavba 
  SO 028- Lůžkový blok a SO 033, 034, 012, 017, 038 a PS 0676, 0621, 0541- kolaudace ze dne 5.12.1994 
- Rozhodnutí č. 488/94/výst. Dostavba KN Ostrava-Poruba, 1. stavba 
  SO 032- Spojovací trakt- kolaudace ze dne 5.12.1994 
- Rozhodnutí č. 489/94/výst. Dostavba KN Ostrava-Poruba, 1. stavba 
  SO 031, PS 623-kolaudace ze dne 5.12.1994 
- Rozhodnutí č. 490/94/výst. Dostavba KN Ostrava-Poruba, 1. stavba 
  SO 023- Centrální komplement, PS 620- CK- finální dodávka VZT, PS 0553- Nezávislé zdroje- kolaudace ze dne 
5.12.1994 
- Rozhodnutí č. 292/94/výst. Dostavba KN Ostrava-Poruba, 1. stavba SO 004 a PS 617, 618, 0538, 0539, 
  0540- schválení změny stavby před dokončením a současně kolaudace ze dne 15.8.1994 
- Rozhodnutí č.227/95/výst. Dostavba KN Ostrava-Poruba, 1. stavba, SO 071, SO 072, SO 073, SO 074, 
  SO 075, SO 076, SO 077, SO 079, SO 080, SO 081, SO 084, SO 085, SO 087- kolaudace ze dne 29.6.1995 
 
Obdrží: 
1. Advokátní kancelář Pokorný,Wagner& partneři, s.r.o., zastoupena JUDr. Richardem Wagnerem, Karoliny Světlé 
č.p.301/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, ca3ahzr včetně přílohy 
2. Statutární město Ostrava ÚMOb Poruba, odbor vnitřních věcí, evidence žádostí, Klimkovická č.p.55/28, Poruba, 
708 00 Ostrava 8 
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----------- 
 
20. 8. 2015 
 
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o sdělení informace, kolik činil čistý příjem 
tajemníka vašeho obvodu za rok 2014. 
 
Pokud byste měli problém, že tato částka je tajná, či nepodléhá příslušnému zákonu a podobně, 
existuje zde rozhodnutí nadřízeného orgánu č.j. SMO/245696/15/PaP, které nařizuje tuto informaci 
sdělit. 
 
Prosím o komunikaci výhradně prostřednictvím mé datové schránky. 
 
Děkuji 
  
 
 
Odpověď 
27. 8. 2015 
 
 
  



 



---------- 
 
24. 8. 2015 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby do 2 mil. Kč bez DPH „Nepřetržitá havarijní služba 
v bytových domech a ostatních objektech“ 
 
Žádám o poskytnutí k nahlédnutí do Protokolu o otevírání obálek a nahlédnutí do Protokolu o 
výběru nejvhodnější nabídky včetně ostaních protokolů o jednání hodnotící komise k výše uvedené 
zakázce.  
 
 
Odpověď 
26. 8. 2015 
 
 



  
----------- 
 



5. 8. 2015 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Žádám povinný subjekt, v soulasu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu harmonogramu prací, do 
kterého byl zařazen úklid chodníku v Ostravě – Porubě ve dvorní části Nezvalova náměstí 845, a to 
naskenováním jeho úplného znění. 
 
Žádám doručit na elektronickou adresu XXX. 
 
 
Odpověď 
19. 8. 2015 
 
Vážený pane, 
 
reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informace o úklidu chodníku ve dvorní části Nezvalova náměstí č.p. 
845. 
 
Komunikace na území městského obvodu Poruba byly čištěny v průběhu měsíce května v rámci tzv. 
rajonového čištění. Jakýkoli harmonogram pro tyto a podobné práce, jejichž průběh závisí do značné míry 
na počasí, pozbývá platnosti již po prvním deštivém dni, kdy nelze splnit předpokládaný rozsah činností, 
a nastává denní operativní improvizace. Nejinak tomu bylo i letos. Z toho důvodu žádný harmonogram 
nebyl zpracován. 
Oblast III. stavebního obvodu byla čištěna přibližně mezi 20. a 25. květnem.  
 
Další čištění předpokládáme na podzim, v souvislosti s opadáním listí ze stromů. 
 
Pokud se jedná o úklid veřejných prostranství (sběr drobných odpadků, papírků a podobně), procházejí 
Porubu pravidelně dvě čety sběračů. Na jedno místo se dostanou přibližně jednou za dva týdny. 
 
Máte-li nějaké aktuální poznatky o nepořádku v uvedené oblasti, kontaktujte XXX. 
 
 
 
Odpověď 
13. 10. 2015 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 04.08.2015, která byla na podatelnu Úřadu městského 
obvodu Poruba doručena dne 05.08.2015, Vám oznamujeme následující: 
S ohledem na vydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č. j. POR 50762/2015/klam ze dne 13.10.2014 
Vám sdělujeme, že je možno poskytnout informace toliko částečně, a to pouze co se týká obecného rámce 
provádění úklidu. Písemný harmonogram plánovaných prací v oblasti úklidu pozemních komunikací 
v městském obvodu Poruba vyhotovován není. 
Práce jsou prováděny na základě ústních pokynů vedoucího odboru a vedoucího příslušného oddělení 
s ohledem na aktuální znečištění komunikací. Každý obvod je 1x týdně ručně vysbírán zaměstnanci 
odboru komunálních služeb od papírků a jiných nečistot, v případě naléhavé potřeby i častěji. Zametání se 
provádí pouze v případě mimořádného znečištění komunikace. Na kvalitu práce dohlíží a zodpovídá za ni 
příslušný mistr.  
Aktuální nedostatky v místním pořádku lze ohlásit na oddělení technických služeb. 
 
----------- 



 
4. 8. 2015 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – 
žádost o poskytnutí kopie Rozhodnutí technického odboru ObNV O.-Poruba č. 173/70, zn. Tech 
1690/69/70-Dr.Ve-Bá ze dne 1.4.1970 
 
Vážení, 
 
tímto Vás my, společnost ZOD Poruba a.s., IČ 47673516, se sídlem Záhumenní 2034/103, Poruba, 
708 00 Ostrava, jako žadatelé zdvořile žádáme o poskytnutí kopie Rozhodnutí technického odboru 
ObNV O.-Poruba č. 173/70, zn. Tech 1690/69/70-Dr.Ve-Bá ze dne 1.4.1970. 
 
Mělo by se jednat o rozhodnutí, kterým byly vyvlastněny pozemky v k.ú. Poruba ve vlastnictví 
(resp. spoluvlastnictví) pana XXX, pana XXX a paní XXX. 
 
 
Odpověď 
19. 8. 2015 
 



 
---------- 



 
4. 8. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  
 
žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, jaké finanční prostředky zaplatilo Statutární 
město Ostrava, Městský obvod Poruba společnosti ARBOR MORAVIA, s.r.o., IČ 25383035, se 
sídlem Přemyslovců 307/65, Mariánské Hory, 709 00 Ostava za veškerá plnění poskytnutá na 
základě smlu o dílo č 2013/04/01/0486 a 2014/04/01/0186, a to jednotlivě za každou smlouvu 
samostatně. 

Zároveň Vás žádám o zaslání kopií shora uvedených smluv uzavřených mezi Statutárním 
městem Ostrava, Městským obvodem Poruba a společností ARBOR MORAVIA, s.r.o., 
IČ 25383035, se sídlem Přemyslovců 307/65, Mariánské Hory, 709 00 Ostava, jakož i veškeré 
dokumentace, která předcházela jejich.  
Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. naskenované 
na e-mailovou adresu: XXX 
 
Odpověď 
17.8. 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 



30. 7. 2015 
 
Vážený pane vedoucí, 
Dovoluji si Vás požádat o zaslání druhé smlouvy a dodatků, které uzavřel MOb Ostrava Poruba se 
společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČ: 25420160, DIČ: CZ25420160, 
v roce 2014. 
Žádost podávám na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Odpověď 
17. 8. 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
----------- 
 
9. 7. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí kopie smlouvy, popř. všech  smluv 
uzavřených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba za účelem splnění veřejné 
zakázky, jejímž předmětem byla údržba veřejné zeleně (travnatých ploch) na území Městského 
obvodu Poruba v letech 2008 až 2011, a která (které) se nenachází na Vašich oficiálních webových 
stránkách, ani profilu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 
naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
Odpověď 
27. 7. 2015 
 



 



 



 
----------- 
 
23. 7. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  
 
žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda Statutární město Ostrava, Městský obvod 
Poruba v minulosti, konkrétně v období od 1.1.2008 do současnosti zaplatilo společnosti XXX za 
jakékoli služby jakékoli finanční prostředky.  

Pokud ano, žádám o informaci, o jaké konkrétní služby se v daném období jednalo, kdy 
konkrétně byly poskytnuty a kolik za ně Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba uvedené 
společnosti zaplatilo. 
Zároveň v takovém případě žádám o zaslání kopie smlouvy, popř. všech smluv uzavřených mezi 
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba a společností XXX.  
Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. naskenované 
na e-mailovou adresu: XXX 
 
Odpověď 
28. 7. 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 
 
23. 7. 2015 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  
 
žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda Statutární město Ostrava, Městský obvod 
Poruba v minulosti, konkrétně v období od 1.1.2008 do současnosti zaplatilo společnosti XXX za 
jakékoli služby jakékoli finanční prostředky. Pokud ano, žádám o informaci, o jaké konkrétní 
služby se v daném období jednalo, kdy konkrétně byly poskytnuty a kolik za ně Statutární město 
Ostrava, Městský obvod Poruba uvedené společnosti zaplatilo. 

Zároveň v takovém případě žádám o zaslání kopie smlouvy, popř. všech smluv uzavřených 
mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba a společností XXX.  
Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. naskenované 
na e-mailovou adresu: XXX 
 
Odpověď 
28. 7. 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 



 
 
21. 7. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážení,  

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Poruba v minulosti, konkrétně v období od 1.1.2010 do současnosti zaplatilo 
společnosti XXX za jakékoli služby jakékoli finanční prostředky. 

Pokud ano, žádám o informaci, o jaké konkrétní služby se v daném období jednalo, kdy 
konkrétně byly poskytnuty a kolik za ně Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba uvedené 
společnosti zaplatilo. 

Zároveň v takovém případě žádám o zaslání kopie smlouvy, popř. všech smluv uzavřených 
mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba a společností XXX.  
 

Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 
naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
Odpověď 
22. 7. 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------- 
 
21. 7. 2015 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 



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

 
Vážení,  

žádám Vás tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Poruba v minulosti, konkrétně v období od 1.1.2010 do současnosti zaplatilo 
společnosti XXX za jakékoli služby jakékoli finanční prostředky. 

Pokud ano, žádám o informaci, o jaké konkrétní služby se v daném období jednalo, kdy 
konkrétně byly poskytnuty a kolik za ně Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba uvedené 
společnosti zaplatilo. 

Zároveň v takovém případě žádám o zaslání kopie smlouvy, popř. všech smluv uzavřených 
mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba a společností XXX.  
 

Požadované, prosím, zašlete v listinné podobě poštou na níže uvedenou adresu, popř. 
naskenované na e-mailovou adresu: XXX 
 
Odpověď 



22. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------- 
 
26. 6. 2015 



Žádáme vás o odpověď na náš dopis ze dne 11.9.2014, ve kterém Společenství vlastníků 
K. Pokorného 1551 žádalo o vyjádření k plánované rekosndtrukci přístuového chodníku k domu 
č. 1551/48 na ulici Karla Pokorného. Chodník leží na parcele č. 2386/1, k.ú. Poruba – Sever ve 
správě Městského obvodu Poruba. Naši žádost jsme urgovali telefonicky a také mailem z 12.3.2015 
u pana Jana Škrobánka. 
 

1. Chtěli bychom tedy vědět jaký je stav naší žádosti a postoj obce? 
2. Proč trvá vyřízení naší žádosti několik měsíců? 

 
 
Odpověď 
8. 7. 2015 
 
Na základě Vaší žádosti o opravu přístupového chodníku k domu na ulici Karla Pokorného 1551/48 se 
koncem loňského roku uskutečnila schůzka na výše uvedeném přístupovém chodníku, kde Vám bylo 
panem Škrobánkem, pracovníkem odboru technického a provozního MOb Poruba sděleno stanovisko 
MOb Poruba, že prioritou jsou opravy hlavních, páteřních chodníků a opravy přístupových chodníků 
nejsou v současné době v plánu oprav. Souhlas k opravě majetku ve vlastnictví MOb Poruba jiným 
subjektem RMOb na základě právního rozkladu neudělila.  
Z důvodu složitosti právního posouzení všech možných variant financování, spoluúčasti při financování, 
nebo provedení opravy chodníku v majetku MOb Poruba jinými subjekty není dosud způsob financování 
oprav uzavřen. 
V současné době se zpracovává možnost financování přístupových chodníků vlastníky bytových domů na 
základě „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na opravu chodníku“. 
Dne 09. 03. 2015 Vám bylo telefonicky sděleno, že v případě jakékoliv změny v dané situaci budete 
bezodkladně informováni.  
Dosud však výše uvedená záležitost nebyla ukončena, proto Vám nebyla zaslána žádná informace. 
 
----------- 
 
24. 6. 2015 
Podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
V souvislosti se sdělením ve sdělovacích prostředcích, že úřady městských obvodů v Ostravě budou 
přiznávat příspěvky na bydlení pouze do výše místně obvyklého nájemného pak musím požádat o 
informaci: jaká je výše místně obvyklého nájemného v Ostravě Porubě. 
 
Odpověď 
30. 6. 2015 
 
Na základě Vaší žádosti o sdělení informace, jaká je výše místně obvyklého nájemného v Ostravě-Porubě 
v návaznosti na příspěvky na bydlení, Vám sdělujeme následující: 
 
Sociální dávky, které slouží na úhradu nákladů na bydlení – příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, 
přiznává a vyplácí Úřad práce České republiky, nikoliv úřady městských obvodů. Příspěvek na bydlení 
přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy a stanoví se jako rozdíl 
mezi náklady na bydlení (normativní náklady na bydlení – viz příloha dopisu) a násobkem rozhodného 
příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). Dle dostupných informací bylo zjištěno, že návodem při 
interpretaci místně obvyklého nájemného jsou metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 
Výše nájemného v bytech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městského 
obvodu Poruba, činí 50,02 Kč/m2 (stávající nájemci). U nově uzavíraných nájemních smluv činí výše 
nájemného 55,- Kč/m2.           
 
----------- 



 
18. 5. 2015 
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sbírky, o obcích, a s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sbírky, 
o svobodném přístupu k informacím mám legitimaci položit vám otázku, která zní doslova: 
Kolik bylo v měsíci březnu 2015 vyplaceno odměn, případně jiných požitků, všem zvoleným 
politickým pracovníkům bez výjimky? 
 
 
Odpověď 
26. 5. 2015 
 
Výše odměn všech členů Zastupitelstva MOb Poruba vyplacených v měsíci 3/2015 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme následující informaci: 
 
starosta                                               65.634,- 
místostarosta                                      57.583,- 
člen rady                                              3.700,- 
předseda komise, výboru                     2.960,- 
člen komise, výboru                             2.370,- 
člen zastupitelstva                                1.270,- 
 
Celkem vyplaceno za 3/2015          565.289,- + sociální a zdravotní pojištění za organizaci 
                                                                           ve výši 34 % 
 
----------- 
 
15. 4. 2015 
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážení,  
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „ZSPI“), Vás tímto zdvořile žádám o zaslání smluv (včetně všech 
dodatků), které (i) obec, (ii) jednotlivé městské části, nebo (iii) jakékoli orgány obce uzavřely se 
subjekty TSE spol. s r.o., IČO 15771946, se sídlem České Budějovice, Mánesova 390/74, PSČ 37152, 
či euroAWK s.r.o., IČO 43965717, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00.  
Jedná se zejména o smlouvy nájemní, pachtovní, podnájemní, smlouvy o výstavbě, provozování či 
reklamním využití městského mobiliáře, smlouvy o umístění reklamy a přístřešků MHD, případně 
smlouvy obdobného typu. 
Dále Vás žádám ve smyslu ZSPI o informaci, zda byl povinný ve smyslu ZSPI v uplynulých šesti (6) 
měsících prostřednictvím žádosti dle ZSPI dotazován na informace požadované v této žádosti, a 
pokud ano, na jaké konkrétní informace byl v souvislosti s těmito žádostmi dotazován a jaká byla 
odpověď povinného. 
Prosím o zaslání výše uvedeného prostřednictvím datové schránky. 
 
 
Odpověď 
13. 5. 2015 
 

ROZHODNUTÍ 
o částečném odmítnutí žádosti 

 
Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba (dále jen „ÚMOb Poruba“), odbor právních 
vztahů, výstavby a životního prostředí jako správní orgán příslušný podle ust. § 139 odst. 2 zákona č. 



128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl na základě ustanovení § 3 
odst. 3, § 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů ve věci žadatelky XXX, nar. XXX, bytem XXX, takto: 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, doručená ÚMOb Poruba dne 15.04.2015, kterou se žadatelka domáhá 
poskytnutí informace formou zaslání všech smluv a dodatků uzavřených mezi statutárním městem 
Ostrava-městským obvodem Poruba nebo jeho jakýmikoli orgány a společností TSE spol. s r.o., 
IČO 15771946, se sídlem České Budějovice, Mánesova 390/74, PSČ 37152 či společností euroAWK 
s.r.o., IČO 43965717, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 10000 
 

s e   č á s t e č n ě  o d m í t á. 
 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 15.04.2015 byla ÚMOb 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 
žadatelka domáhala poskytnutí informace formou zaslání všech smluv a dodatků uzavřených mezi 
statutárním městem Ostrava-městským obvodem Poruba nebo jeho jakýmikoli orgány a společností TSE 
spol. s r.o., IČO 15771946, se sídlem České Budějovice, Mánesova 390/74, PSČ 37152 či společností 
euroAWK s.r.o., IČO 43965717, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 10000. 
 
Dne 22.04.2015 a znovu dne 06.05.2015 byla žadatelce zaslána výzva k úhradě za poskytnutí informace 
ve výši 19,- Kč (19 stran x 1,- Kč za formát A4 listiny), tato částka byla stanovena dle sazebníku „Zásad 
pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů č. 22/2014“ statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba. Dne 11.05.2015 
byla požadovaná částka připsána na bankovní účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba. 
 
Podle ust. § 3 odst. 3 Zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část 
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 
 
Podle ust. § 8a Zákona informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 
osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 
 
Podle ust. § 12 věty první Zákona všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že 
poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to 
stanoví zákon. 
 
Podle ust. § 15 odst. 1 Zákona pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.  
 
Ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být osobní údaje zpracovány pouze v souladu s 
účelem, k němuž byly shromážděny, jinak s předchozím souhlasem subjektu údajů. Za subjekt údajů je 
považována dle uvedeného zákona [§ 4 písm. d)] fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Osobním 
údajem je dle ust. § 4 písm. a) citovaného zákona jakákoliv informace týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických 
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
  
Na základě žádosti žadatelky doručené dne 15.04.2015 byly žadatelce poskytnuty kopie smlouvy 
č. 2006/04/03/0567 ze dne 25.09.2006 a jejího dodatku č. 1 ze dne 10.05.2010 a dále kopie smlouvy č. 



2006/04/03/0568 ze dne 25.09.2006 a její dodatek č. 1 ze dne 10.05.2010  po vyloučení informací dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím (celkem 19 stran). Byly vyloučeny informace obsahující 
osobní údaje osoby jednající na základě plné moci za společnost euroAWK s.r.o., IČ: 43965717, a to její 
jméno, příjmení a čitelný podpis. V ostatním obsahu byly smlouvy nedotčeny. 
 
Povinný subjekt nedisponuje souhlasem ke zpracování osobních údajů dotčené osoby, a proto konstatuje, 
že v daném případě nebyly naplněny podmínky pro zpracování (poskytnutí) osobních údajů osoby 
uvedených v předmětných materiálech vyplývající z citovaného ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. Proto 
byly požadované informace poskytnuty v omezeném rozsahu, přičemž o neposkytnutých údajích bylo 
rozhodnuto tímto rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti v soudu s ust. § 15 odst. 1 Zákona. 
 
  

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 právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení, jež mu předcházelo.  
 
 
 
Mgr. Petra Slavíčková 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Přílohy: kopie smluv dle textu 
 
----------- 
 
29. 4. 2015 
Poskytnutí informace ve smyslu ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informace je pro přípravu soudního jednání 
u Okresního soudu v Ostravě. Na nynějším odboru technickém a provozním Vašeho úřadu by se 
měl nacházet pasport vedený pro místní účelové komunikace, který by měl obsahovat i údaj z let 
1976 až roku 1991 a z nynějšího obvodu Polanka nad Odrou. V části dolní Polanka se v této době 
nacházela na pozemkové parcele č. 1169 v k. ú. Polanka nad Odrou (nyní 4425) účelová 
komunikace ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Informace by měla být podána v tom smyslu, aby se zjistilo, kde existuje nebo se nachází pasport 
pozemních komunikací ve smyslu ust. § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., neboť při zajišťování důkazů 
na katastrálním pracovišti Katastrálního úřadu pro MS kraj v Ostravě se v pozemkové knize 
nachází záznam tohoto znění – „OBNV Poruba ruší věcné břemeno, neboť na tomto pozemku se 
nachází cesta“ kon citátu (v dnešním pojetí účelová komunikace na parcele č. 1169) a to zápisem 
z roku 1978. Vzhledem k tomu, že tento údaj na tomto pracovišti není podložen dalším 
dokumentem, žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem byly vedeny, a to ve výše 
v uvedeném období nynější účelové komunikace a zda nějaký dokument se ještě nachází na Vašem 
úřadě. Zda nebyla dokumentace týkající se místních cest (účelových komunikací) při vzniku 
nových úřadů předána na Úřad městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. Popřípadě, kde by 
se dala informace potvrdit případně dohledat v některém z archivů SMO. 
Děkuji za podané informace. 
 
 
Odpověď 
4. 5. 2015 



 
Žádost o poskytnutí informace ve věci – podání informace 
 
Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Poruba, odbor technický a provozní jako silniční 
správní úřad ve věcech místních komunikací I. až IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 
na území městského obvodu Poruba příslušný dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacíhú a 
ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a čl. 23 ods. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „silniční správní úřad“) obdržel dne 29.4.2015 žádost o poskytnutí informace ve věci 
ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
K předmětné žádosti týkající se sdělení, kde existuje nebo se nachází pasport pozemních komunikací ve 
smyslu ustanovení § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., týkající se historického stavu určení pozemku v k.ú. 
Polanka nad Odrou z let 1976 – 1991 sdělujeme následující: 
 
Dle sdělení odboru dopravy Magistrátu města Ostravy byl do roku 1990 –1991 pasport místních 
komunikací na území města Ostravy veden Útvarem dopravního inženýrství města Ostravy (dnešní 
UDIMO spol. s r.o.). Po rozdělení města v roce 1991 na jednotlivé samostatné městské obvody byl celý 
pasport rozdělen a jednotlivé části předány na konkrétní obvody. 
Následně v letech 2000, 2004 a dalších byly postupně pasporty zpracovávány a aktualizovány 
prostřednictvím jednotlivých městských obvodů do nynější digitální podoby. 
Pokud tedy je zapotřebí dohledat historický pasport komunikací, které se nachází v k.ú. Polanka nad 
Odrou v období let 1976 –1991, bude zapotřebí obrátit se na Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, 
případně na firmu UDIMO spol. s r.o., která vznikla na základech Útvaru dopravního inženýrství města 
Ostravy. 
V naší evidenci jsou pasporty místních komunikací týkající se pouze městského obvodu Poruba. 
Závěrem je třeba doplnit, že pasport místních komunikací neřeší problematiku případných věcných 
břemen na pozemcích, na kterých se komunikace nacházejí. 
 
----------- 
 
21. 4. 2015 
Dobrý den,  
žádám Vás o poskytnutí informace, zdali a jakou částkou přispívají do pokladny městského obvodu 
Poruba provozovatelé heren a výherních automatů. A pokud ano, jak jsou tyto prostředky 
využívány. 
Děkuji. 
 
 
Odpověď 
28. 4. 2015 
 
Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane XXX, 
 
na základě Vaší žádosti ohledně informace k finančním odvodům provozovatelů heren a výherních 
hracích přístrojů, sdělujeme následující. 
 

Provozovatelé výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení odvádějí tzv. odvod z 
loterií a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto odvody jsou provozovateli odváděny příslušným finančním úřadům (dále jen 
FÚ), které následně patřičný podíl odvodů přeposílají obcím. 
 



V případě statutárního města Ostrava (dále jen SMO), FÚ podíl odvodu z loterií uhradí SMO, které dále 
finanční prostředky rozdělí svým městským obvodům. Výše tohoto transferu pro městský obvod Poruba 
činila v roce 2014 cca 18 mil. Kč. 
 

Tyto finanční prostředky jsou součástí příjmové stránky rozpočtu a jsou využívány ke krytí potřebných 
výdajů městského obvodu Poruba (zeleň, komunikace, údržba majetku apod.). 
 
----------- 
 
15. 4. 2015 
Podání informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
Počátkem března 2015 byly stavebnímu úřadu ÚMOb Poruba předány k vyřízení dva podněty. 
Jeden byl z Magistrátu města Ostravy a druhý z HZS. Oba se zabývaly zřízením „nebytové 
jednotky“ ze spol. prostor domu (původně sušárna, pak dílna a sklad sportovních potřeb) 
v bytovém domě Kosmická 1564/9 v Ostravě Porubě. 
Uplynul měsíc a stavební úřad je jako obvykle nečinný. Žádám proto informace o tom, jak daleko 
jste v „šetření“ postoupili a do kdy budou oba podněty vyřízeny.  
 
 
Odpověď 
20. 4. 2015 

Sdělení stavebního úřadu  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního 
prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 
139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve 
znění pozdějších předpisů, obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, kterou dne 15.4.2015 podal XXX, XXX, XXX (dále jen "žadatel"), 

a na základě tohoto podání sděluje, že  

1) Statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a 
životního prostředí, stavebnímu úřadu, bylo dne 9.3.2015 postoupeno spolu s přípisem Magistrátu 
města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze dne 9.3.2015, č.j. 
SMO/067792/15/ÚHAaSŘ/Re, Vaše podání ze dne 20.2.2015 označené jako „opakovaný podnět 
k prošetření“.  

Stanovisko bylo vypracováno dne 8.4.2015 a podáno k poštovní přepravě dne 9.4.2015 (doručen podnět 
na zdejší stavební úřad byl dne 9.3.2015). Stavební úřad není nečinný, jak uvádíte ve Vašem podání. Byla 
splněna lhůta 30 dní dle správního řádu. 

 

2) Statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Poruba, odboru právních vztahů, výstavby a 
životního prostředí, stavebnímu úřadu, bylo dne 20.3.2015 postoupeno podání Postoupení věci pro 
nepříslušnost, ve věci instalace mřížových dveří na schodišti do 1. PP a změně užívání místnosti 
v suterénu na sklad sportovních potřeb v bytovém domě Kosmická č.p.1564/9, Poruba, 708 00 
Ostrava, kterou podal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, Výškovická 
č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30, pod č.j. HSOS-1981-3/2015 ze dne 18.3.2015.  

Stanovisko bylo vypracováno dne 16.4.2015 a podáno k poštovní přepravě dne 17.4.2015 (doručen 
podnět na zdejší stavební úřad byl dne 20.3.2015). Stavební úřad i v tomto případě není nečinný, jak 
uvádíte ve Vašem podání. Byla splněna lhůta 30 dní dle správního řádu. 
 



----------- 
 
13. 4. 2015 
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dobrý den, 
obracím se na Váš úřad v oblasti přenesené působnosti coby stavebního úřadu a to se žádostí o 
informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Žádost směřuje k tomu: 
1. zda stavba zahradní pergoly – o maximálních rozměrech 4x5 metrů (20 metrů čtverečních), 
spočívající v zastřešení tohoto prostoru na 6 kůlech ukotvených do země – podléhá ohlášení 
popřípadě povolení ze strany stavebního úřadu 
2. zákonná popřípadě podzákonná ustanovení, která na tuto stavbu dopadají. 
 
Prosím o zaslání odpovědi v řádném termínu dle výše uvedeného zákona a to na tuto emailovou 
adresu, děkuji. 
 
Odpověď 
16. 4. 2015 
 
Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního 
prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 
139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve 
znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., 
 
kterou dne 13.3.2015 (č.j. POR 180121/2015) podala XXX, nar. XXX, XXX, (dále jen "žadatel"), a na 
základě tohoto posouzení sděluje: 
 
Pergola – je loubí lehké konstrukce, porostlé popínavými rostlinami, které tvoří vzdušné zastropení – 
z hlediska stavebního zákona nevyžaduje žádné povolení či umístění – nejedná se o stavbu. 
V případě provedení zastřešení pergoly jedná se již o stavbu – přístřešek, který vyžaduje umístění stavby 
územním rozhodnutím, případně územním souhlasem podle ustanovení § 96 odst. 1) písm. a) stavebního 
zákona – za splnění podmínek  § 103 odst. 1) písm. e) bod. 1. stavebního zákona   
 
a dále pokud budou splněny podmínky dle ustanovení § 79 odst. 2) písm. o)  stavebního zákona – 
nevyžaduje tato stavba žádné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, ohlášení či stavební 
povolení. 
 
----------- 
 
20. 3. 2015 
Dobrý den. 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o 
poskytnutí následujících informací: 
 
1.  Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními 
přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? 
2.  V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1: 
2.1.  Sdělení informace o názvu jeho dodavatele. 
2.2. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. 
2.3.  Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z 
veřejných prostředků (bez nákladů na provozování). 



2.4.  Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že 
není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému. 
 
Informace nám ve smyslu §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím, 
poskytněte v elektronické formě a zašlete na uvedenou elektronickou adresu pro doručování nebo 
do datové schránky. Pro odpověď s poskytnutou informací a minimalizaci administrativní zátěže je 
možné využít přiložený formulář. 
Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
 
Odpověď 
2. 4. 2015 
 
Dobrý den, 
přílohou Vám zasíláme vyplněný odpovědní formulář, který byl přiložen k Vaší žádosti o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 
20. 3. 2015. Vaše žádost byla ze strany vybraných úřadů městských obvodů postoupena Magistrátu města 
Ostravy. Vzhledem k tomu, že povinným subjektem pro poskytnutí informací je statutární město Ostrava, 
zasíláme Vám komplexní odpověď prostřednictvím Magistrátu města Ostravy. Magistrát města Ostravy 
zajišťuje provoz centrálních informačních systémů města včetně právního IS, přičemž uživatelem těchto 
systémů jsou rovněž městské obvody.  
 
V případě, že nad rámec centrálně provozovaných informačních systémů města je městským obvodem 
využíván IS, ke kterému se vztahují požadované informace, bude Vám tato informace poskytnuta 
příslušným městským obvodem jakožto povinným subjektem.  
 
 
Odpovědní formulář 
na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Žadatel o informace: 

Heagl, s.r.o., Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28639391 
e-mail: podatelna@heagl.cz, datová schránka: pvuvuyw 
 
Poskytovatel informace: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava 
 
 
Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ze dne 20. 3. 2015 sdělujeme: 
 
Žádost o informace žadatele č.: 
1.  Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů 

zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?  

Odpověď s informací: 
1.  Statutární město Ostrava (dále SMO) využívá elektronický právní systém „ ASPI komplet“ 
 
V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1 budou další části vyplněny.  
 
Žádost o informace žadatele č.: 
2.1.  sdělení názvu jeho dodavatele 

Odpověď s informací: 
2.1. Wolters Kluwer ČR, a.s. 
 
Žádost o informace žadatele č.: 
2.2.  sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen 



Odpověď s informací: 
2.2. SMO má zakoupeno dynamické licence, které může užívat současně 120 uživatelů v jednom časovém 

okamžiku, v rámci Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy. 
 
Žádost o informace žadatele č.: 
2.3.  sdělení celkové částky, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků 

(bez nákladů na provozování)  

Odpověď s informací: 
2.3. Roční vynaložené náklady 458 712,- Kč bez DPH (v roce 2014) 
 
Žádost o informace žadatele č.: 
2.4.  sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena 

smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému 

Odpověď s informací: 
2.4. Stávající smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 
 
V Ostravě dne 2. 4. 2015 
 
Vypracoval Ing. Mgr. Pavlína Durasová, odbor projektů IT služeb a outsourcingu  
Kontakt  599 442 316 
 
----------- 
 
19. 3. 2015 
Dobrý den, 
píšu Vám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jsem studentka 
5. ročníku Obchodní podnikatelské fakulty v Karviné a nyní píšu diplomovou práci na téma 
„Normotvorba statutárního města Ostravy“. Chtěla bych Vás poprosit, zda mi může někdo zjistit, 
kolik jste obdrželi ve Vašem městském obvodu oznámení o přestupku na základě paragrafu 46 
odstavce 2 přestupkového zákona („Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je 
porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku 
jejich samostatné působnosti“)? Potřebovala bych vědět informace, kolik proběhlo řízení, kolik 
bylo uděleno sankcí a kolik bylo oznámení ve věci podezření ze spáchání přestupku nejprve třeba 
všeobecně a jestli by šlo zjistit i v souvislosti s vyhláškou č. 4/2012, o zabezpečení veřejného 
pořádku omezením hluku, a s vyhláškou č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném 
prostranství. 
 
 
Odpověď 
31. 3. 2015 
 

Vážená paní XXX, 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
která byla statutárnímu městu Ostrava-městskému obvodu Poruba doručena dne 20.03.2014, Vám 
podávám následující informace. 
 

Oddělení přestupků a právních vztahů, výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba 
jako příslušný správní orgán eviduje níže uvedené údaje týkající se projednávání přestupků proti pořádku 
v územní samosprávě dle § 46 odst. 2 zákona č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
v období od roku 2010 do roku 2014. Ve všech případech šlo o přestupky související s porušením 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění změn a doplňků, pouze ve dvou případech v roce 2014 (viz 
tabulka) šlo o porušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením hluku, ve znění změn a doplňků. 
 

Přestupky dle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. 



 2010 2011 2012 2013 2014 
oznámení celkem 197 244 112 118 160 
pokuty 151 173 85 97 121 
blokové pokuty 1 7 2 1 3 
napomenutí 30 40 13 18 27 (z toho 1x 

 postoupeno 7 7 0 0 1 
 odloženo 8 17 12 2 5 

dosud nevyřízeno 0 0 0 0 3 
 
----------- 
 
13. 3. 2015 
ŽÁDOST O INFORMACI V REŽIMU ZÁKONA Č.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
I. 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace ohledně 
budoucnosti objektu bývalé Big Billy na ulici Martinovská 3245/36e. 
 
II. 
V souladu s § 17 téhož zákona v případě, že za poskytnutí informace bude povinný požadovat 
úhradu, prosím o písemné oznámení této skutečnosti spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím 
informace. 
V případě odmítnutí žádané informace prosím o zaslání odůvodnění o odmítnutí informace.  
Navrhuji případnou komunikaci mezi mnou a Vámi pouze v elektronické podobě na email, ze 
kterého byla podána žádost o informace.  
V případě, poskytnutí informace neuvádějte prosím v odpovědi, ani na elektronické úřední desce 
informace o žadateli – vůbec žádné pokud je to možné. Nemám nic proti zveřejnění žádosti 
samotné.  
 
 
Odpověď 
16. 3. 2015 
Vážený pane XXX, 
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 žádost ze dne 13. 3. 2015, která 
byla doručena na elektronickou podatelnu statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Poruba 
týkající se poskytnutí informace ohledně budoucnosti objektu bývalé Big Billy na ulici Martinovská 
3245/36e, byla odložena, neboť informace o kterou jste požádal, se nevztahuje k působnosti statutárního 
města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba. Pro poskytnutí dané informace se proto obraťte na 
statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava. 
 
----------- 
 
5. 3. 2015 
Dobrý den,  
na základě zákona č. 106/1999 Sb., žádám o informaci o tom, jaké využívá vaše instituce telefonní 
služby a internetové připojení – kdo je poskytovatel služby, na jak dlouho byla smlouva uzavřena, 
jaká je cena za službu za měsíc, kolik používáte telefonů (jak mobilních tak pevných linek) a 
přístrojů připojených na internet? 
 
Odpověď 
6. 3. 2015 



Dobrý den, 
 
1/ Internetové připojení využíváme přes proxyserver ve správě OVA!!!CLOUD.net a.s., tedy máme 
stejného poskytovatele, jako Magistrát města Ostravy. 
2/ Počet koncových stanic (nezapočítány servery) připojených do internetu: 185 
3/ Počet nepravidelně připojovaných stanic (notebooky): 20 
 
4/ Kromě toho na dvou Centrech volného času (dále CVČ): 
Poskytovatelem připojení na obou CVČ je PODA a.s. 
Připojení je využito celkem na 11 stanicích 
 
5/ Pro veřejnost je v rámci budov úřadu a v prostorách městského obvodu Poruba v provozu Ovanet 
FreeZone od společnosti OVANET a.s.  s neomezeným počtem nepravidelně připojovaných zařízení. 
 
----------- 
 
23. 2. 2015 
Jsem občankou MOb Poruba a není mně lhostejno, jak okolí, ve kterém bydlím, vypadá. Poruba 
není jen Hlavní třída, ale i jiné části této lokality. Bydlím na 7. obvodu několik desítek let. Jsem 
ráda, že na ul. Martinovské byla více jak před deseti lety vybudována cyklostezka, ale její údržba 
podstatně zaostává. Již v loňském roce jsem upozorňovala na nutnost její údržby kolem lesíku 
Turkov. Ten je opět ve stavu jako byl v loňském roce, nálety a další zeleň po vegetačním klidu opět 
přerostla, zkrátka potřebuje pravidelnou roční údržbu nehledě na to, že se jedná o VKP. Stačí se 
po ní projet na kole nebo projít pěšky, profil cyklostezky, která slouží i pro pěší, bývá do léta 
zarostlá až do poloviny její šíře. Neodpovídá tak předepsaným bezpečnostním parametrům pro 
budování cyklostezek. 
 
Dále bych chtěla upozornit (i když Vaše náplň práce to není) na velmi špatnou schůdnost a 
technický stav chodníků ve vnitřní části tohoto obvodu, které neodovídají bezpečnosti. I s dětským 
kočárkem je to nebezpečné. Vím, že je to otázka financí, ale co třeba pro to něco udělat? 
 
S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací. 
 
 
Odpověď 
5. 3. 2015 
Vážená paní XXX, 
 
cyklostezka na ulici Martinovské na hranici s ochranným pásmem Přírodní památky Turkov je vedena 
v harmonogramu ořezů pro každý rok. Odbor technický a provozní, oddělení údržby zeleně a veřejných 
prostranství, tuto lokalitu v rámci údržby cyklostezek v Porubě zařazuje vždy na samotný konec 
vegetačního klidu, t. j. do konce března každý rok tak, aby byly tyto trasy připraveny pro cyklisty. 
V rámci údržby zeleně probíhá ořez keřů, větví stromů zasahujících do cyklostezek, zvýšení průchozího a 
průjezdního profilu, odstranění náletů a výmladků, sběr a úklid spadaných větví a polétavého 
komunálního odpadu. V průběhu vegetačního období plánujeme ještě jednu údržbu cyklostezek 
v průběhu měsíců června a července, kdy budeme provádět ořez živých plotů. 
Na 7. stavebním obvodě v Porubě je v současné době přibližně 20 kilometrů délky chodníků. Pracovníci 
odboru technického a provozního MOb Poruba provádějí kontrolu stavu chodníků v dané lokalitě a 
případné vady na komunikacích bránících jejich užívání nebo ohrožující bezpečnost občanů jsou následně 
řešeny.  
Pro informaci uvádíme, že v minulých letech bylo investováno do komunikací na 7. stavebním obvodu 
několik desítek miliónů korun. Jsou to například chodníky na ulici Svojsíkové, ke škole J. Šoupala, 
chodník a komunikace M. Majerové, chodník na ul. Badatelů, parkoviště Podroužkova, Jiřinková, 



Jasmínová, Kosmická, oprava přechodů u MŠ na ulici J. Skupy a další lokální opravy schodů, chodníků a 
komunikací (např. A. Hrdličky, nástupiště BUS Martinovská, Podroužkova, nám. V. Vacka) 
 
----------- 
 
6. 2. 2015 
Já XXX, narozen dne XXX, trvale bytem XXX, občan České republiky, ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám tímto o 
vydání těchto informací: 
Zápis z besedy s občany, která se konala dne 15. prosince 2014 v tělocvičně ZŠ Komenského (na 
této besedě bylo před svědky ze strany zástupců Úmob Ostrava – Poruba veřejnosti sděleno, že celá 
diskuse je náhrávána z důvodu pořízení zápisu, pokud není zápis, žádám o autentickou nahrávku 
této besedy) 
Zápis ze zasedání dopravní komise konané na Úmob Poruba dne 26. ledna 2015 
Zápis ze zasedání dopravní komise konané na Úmob Poruba dne 2. února  2015. 
 
 
Odpověď 
Dne 12. 2. 2015 byly požadované zápisy žadateli předány.  
 
----------- 
 
20. 1. 2015 
Dobrý den, žádám vás, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o 
zaslání aktuálního seznamu osob, přihlášených k trvalému pobytu na adresách našeho bytového 
družstva: 
Ostrava Poruba, Karla Pokorného 1402/22, 
Ostrava Poruba, Karla Pokorného 1402/24, 
Ostrava Poruba, Karla Pokorného 1402/26. 
Seznam prosím zašlete do naší datové schránky, na adresu tohoto emailu nebo písemně. 
 
 
Odpověď 
21. 1. 2015 
Dobrý den, 
k Vaší žádosti o zaslání aktuálního seznamu osob přihlášených k trvalému pobytu  na adresách  objektů ve 
vlastnictví Vašeho bytového družstva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů,  Vám sdělujeme, že dle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se tento 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. Poskytování Vámi 
požadovaných údajů upravuje zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel o rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
Dle § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost 
jméno, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající 
adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních 
rukou. Jedná se o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel a k písemné žádosti 
opatřené úředně ověřenými podpisy osobami oprávněnými za družstvo jednat (ve Vašem případě dle 
obchodního rejstříku dva členové představenstva) se dokládá výpis z katastru nemovitostí (originál nebo 
úředně ověřená fotokopie). U podání učiněného prostřednictvím datové schránky nebo emailu je nutno 
připojit zaručené elektronické podpisy osob oprávněných za družstvo jednat. V případě osobního podání 
není zapotřebí podpisy ověřovat, ohlašovna si totožnost oprávněných osob sama ověří. Poskytnutí výpisu 
je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50,-- Kč za každou i započatou stránku. 
  



V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat, popř. uveďte Vaše tel. číslo, na které Vás mohu 
kontaktovat ohledně dalšího postupu. 
 
----------- 
 
9. 1. 2015 
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o., a její projekt ISTAV, určený na 
podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních 
plánů měst a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho 
města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na 
rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů 
žádáme o 
- název projetu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde. 
Děkujeme za spolupráci. 
 
 
Odpověď 
19. 1. 2015 
Na základě Vašeho požadavku Vám v současné době můžeme poskytnout informace o níže uvedených 
invesetičních akcích.  
Ceny (předběžné-rozpočtové) jsou uvedeny v tisících Kč včetně DPH.   
 

 
 

 
 
NÁZEV 

 

 
 
ROZPOČET 

 

 
TERMÍN 
REALIZACE 

 

PŘEDPOKLAD 
ZAHÁJENÍ 
VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ 
 

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 
 

 
20 473 

 
07–08/2015 

 
02/2015 

 

Rekonstrukce výměníku ZŠ Porubská 832 
 

 
2 454 

 
07–08/2015 

 
03/2015 

 

Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ 
A. Hrdličky 
 

 
1 209 

 
07–08/2015 

 
04/2015 

 

Nástupní plochy HZS 
 

6 883 
 

05–09/2015 
 

02/2015 
 

 

 
O případných dalších investičních akcích nebylo dosud rozhodnuto. 
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