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obracím se na Vás ohledně otevření nového ..veřejného grilovacího místa" na ulici Jana Maluchy za domem 
č. 95. Informaci o tomto novém ,. veřejném grilovacím místě1'jsem obdržela včera večer z letáčku, který' mi 
byl vhozen do schránky. Jsem obyvatelkou domu č. 97 na ulici Jana Maluchy a absolutně nemůžu souhlasit 
s otevřením takového místa. Toto místo se nachází v těsné blízkosti našeho domu. kdy veškerý kouř a 
zápach z grilování a hluk návštěvníků se bude linout přímo do našich bytů a o shrocování 
„nepřizpůsobivých občanů" a „lidí bez domova" už vůbec nemluvím. Dále je zde předpoklad, že po zřízení 
veřejného grilovacího místa budou toto místo využívat návštěvníci zároveň jako věřejné WC (opravdu 
krásný pohled pro obyvatele z balkónů).
Dle letáčku se toto místo má otevírat v pátek 20.9. 2019. s tím že pro prvních 200 návštěvníků bude 
občerstvení zdarma. Nechte mě hádat jací návštěvníci zde přijdou ...
Dále mám zato že takováto veřejná grilovací místa se budují v parcích a ne přímo na sídlišti pod balkóny 
bytů občanů.
Jsem slušný občan vašeho obvodu, bydlím zde 25 let a pracuji a odvádím daně, tudíž si myslím, že tím 
pádem mám právo ve svém bytě a jeho okolí na klid a na pořádek.
Sídliště Dubina se během posledních 2 let mění ve vyloučenou lokalitu (byty jsou skupovány překupníky, 
kteří je obratem ruky pronajímají sociálně slabým občanům za tzv. tržní nájem s doplatkem na bydlení). O 
takové situaci asi Úřad Městského obvodu Jih není informován nebo nechce vědět. Místo toho aby tuto 
situci řešil, tak Úřad Městského obvodu Jih přichází s nápadem na zlepšení situace těchto '‘sociálně slabých 
lidí" s výstavbou "veřejného grilovacího místa" - Good idea!!!
Žádám tímto o zaslání informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

1. Na čí návrh byla zahájena výstavba tohoto Veřejného Grilovacího místa?
2. Kdo schválil výstabu tohoto Veřejného Grilovacího místa?
3. Jaký je rozpočet na výstavbu tohoto Veřejného Grilovacího místa?
4. Jaké stanovisko v připomínkovém řízení zaujali vlastníci sousedních nemovitostí?

Předem děkuji za zaslanou odpověď a jsem s pozdravem.
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Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážená paní|

dne 20. 9. 2019jsme od Vás obdrželi pod výše uvedeným čj. žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZoSPI“) týkající se Veřejného 
grilovacího místa na ul. J. Maluchy v Ostravě-Dubině.

V žádosti jste požadovala poskytnout odpověď na níže uvedené dotazy, na které Vám současně odpovídáme:

1) Na čí návrh byla zahájena výstavba tohoto Veřejného grilovacího místa?

Výstavba byla zahájena na základě rozhodnutí vedení Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

2) Kdo schválil výstavbu tohoto Veřejného grilovacího místa?

Výstavba byla schválena vedením Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

3) Jaký je rozpočet na výstavbu tohoto Veřejného grilovacího místa?

Grilovací set byl pořízen za částku 433.866,07,- Kč s DPH.

4) Jaké stanovisko v připomínkovém řízení zaujali vlastníci sousedních nemovitostí?

Žádné řízení s vlastníky sousedních nemovitostí nebylo vedeno. Grilovací set je umístěn na pozemku ve 
správě městského obvodu Ostrava-Jih.

Děkujeme Vám za Vámi projevený zájem o věci veřejné a o výsledky naší práce.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)
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