
Městský obvod Ostrava-Jih 
Mgr. Petr Mentlík, tajemník 
Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím

Vážený pane tajemníku, 

žádám o následující informace:

1. V prostoru nazývaném náměstí Ostrava Jih se v jarních měsících objevily na krátký čas obří 
květináče. Jsou tyto květináče v majetku městského obvodu?

2. Pokud jsou nebo byly, kdo je vybral a kdo jejich nákup schválil?
3. Kdo je jejich výrobcem a jaká byla jejich pořizovací cena?
4. Kolik stálo jejich umístění a odstranění?
5. Kde jsou umístěny nyní?
6. Jaký je plánován jejich další osud?

Prosím o zodpovězení ve zkrácené 15denní lhůtě a zaslání odpovědí na mou mailovou adresu:

S pozdravem
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
Mgr. Petr Mentlík. tajemník úřadu

Doplnění žádosti o informace ze dne 6. 8. 2020, čj. JIH/66489/20/OPR, INF 20/2020

Vážený pane tajemníku.

na základě Vašeho požadavku na doplnění mé žádosti o informace ze dne 6. 8. 2020, zaregistrované 
pod čj. J1H/66489/20/OPR. INF 20/2020. Vám sděluji, že mé datum narození jej

S pozdravem

po 10. 8. 2020 v 10:26 odesílatel Hojecký Martin Mgr. <Martin.Hoicckvft<ovaiih.cz> napsal: 

Vážený pane magistře.

v příloze e-mailu Vám zasíláme výzvu k doplnění Vaší žádosti o informace ze dne 6. 8. 2020. čj. 
J1H/66489/20/OPR. INF 20/2020.

S pozdravem a praním příjemného cíne

Mgr. Martin Hojecký
právník

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor právní

Horni 791/3. 700 3C Ostrava-t-kabuvka
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statutární město Ostrava
'■: i: městský obvod Ostrava-Jih

Úřad městského obvodu
odbor právní

Vaše značka:
ze dne:
č.j. JIH/071235/20/OPR/Hoj
Sp. zn. S-JIH/066489/20/OPR/7
Vyřizuje Mgr. Martin Hojecký
Telefon: + 420 599 430 285
Fax: + 420 599 430 416
E-mail: martin .hoieckviSlovaiih.cz
Datum: 25. 8. 2020

INF 20/2020

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane magistře,

dne 12. 8. 2020 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. JIH/067995/20/OPR doplněnou žádost o 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen ,.ZoSPI“) týkající se umístění obřích květináčů na Náměstí Ostrava-Jih.

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

1. V prostoru nazývaném Náměstí Ostrava-Jih se v jarních měsících objevily na krátký čas obří květináče. 
Jsou tyto květináče v majetku městského obvodu ?

Předmětné květináče byly zakoupeny městským obvodem Ostrava-Jih, jsou tedy ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.

2. Pokud jsou nebo byly, kdo je vybral a kdo jejich nákup schválil ?

Na výběru těchto květináčů se podíleli společně referenti zdejší správy veřejné zeleně odboru dopravy a 
komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a zástupci vedení městského obvodu.

3. Kdo je jejich výrobcem a jaká je jejich pořizovací cena ?

Cena za pořízení 6 ks květináčů typu Gianto 95 a Gianto 120 včetně dopravy činila 90.372 Kč, dodavatelem 
byla firma Terra Group Boguslaw Albinowskt, DIČ PL 9280004801.

4. Kolik stálo jejich umístění a odstranění ?

Co se týče jejich umístění a odstranění z náměstí, respektive přemístění do jiných lokalit, tyto práce 
samostatně provedli pracovníci naší příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih. Činnost této 
organizace je financována formou poskytování pravidelného provozního příspěvku, žádné dodatečné náklady 
související s přemístěním květináčů tedy městskému obvodu nevznikly.

5. Kde jsou umístěny nyní ?

Aktuálně se květináče nacházejí na Náměstí SNP v Ostravě - Zábřehu (2 ks na ploše náměstí, 2 ks na ploše u 
tržnice), zbývající 2 ks jsou umístěny před poštou na ul. B. Četyny v Ostravě - Dubině.
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6. Jaký je plánován jejich další osud ?

V současné době městský obvod o jejich dalším přemístění neuvažuje.

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

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
www.ovajih.cz
Strana 2/2

Bankovní spojeni: KB a.s., pob. Ostrava-Hrabůvka 
Číslo účtu 1520761/0100

http://www.ovajih.cz

