
Hojecký Martin Mgr.

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

čtvrtek 4. února 2021 13:17 
Hojecký Martin Mgr.
Re: odpověď na žádost o informace - INF 2/2021

Dobrý den,
děkuji za vyřízení mé žádosti. Ještě jsem se chtěla zeptat, zda bych mohla obdržet odkaz na usnesení (nebo jiný 
dokument) Rady, kterým bylo schváleno či rozhodnuto, že z důvodu značného nárůstu počtu motorových vozidel a 
tím zapříčiněného nedostatku parkovacích míst se v městském obvodu Ostrava-Jih může povolit vyhrazené 
parkování jen pro potřeby osob, kterým byl vydán Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu zdravotně 
postiženou. Na webu úřadu takový materiál nemůžu nikde najít.
Děkuji za informaci,|

> Od: "Hojecký Martin Mgr." <Martin.Hojecky@ovaiih.cz>
> Komu:|
> Datum: 04.02.202111:40
> Předmět: odpověď na žádost o informace - INF 2/2021

>Dobrý den paní inženýrko,
>
>
>

>v příloze Vám zasíláme vyjádření k Vaší žádosti o informace ze dne 15.1. 
>2021, čj. JIH/2285/21/OPR, INF 2/2021.
>

>
>
>S pozdravem a přáním příjemného dne
>
>
>

>Mgr. Martin Hojecký
>

>právník
>

>
>

>Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
>
>odbor právní
>
>Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
>
>T +420 599 430 285 
>
>E <mailto:zdenka.typovska@ovajih.cz> martin.hojecky@ovajih.cz 
>
>W <http://www.ovajih.cz/> www.ovajih.cz
>
>
>
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11.2. 2021Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

V ážená paní inž.ený rko.

tlne 4. 2. 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. \c znění pozdějších 
předpisu, ěj. .1111/10641 /20/OPR/lloj. INF 6/2021. která se tyká usneseni rady městského obvodu o stanovení 
pravidel pro povolování vyhrazeného parkování v městském obvodu Ostrava-.lih.

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

I. Zda bych mohla obdržel odkaz na usneseni (nebo jiný dokument) rady, kterým bylo schváleno či rozhodnuto, 
Ž.e Z důvodů značného nárůstů počtu motorových vozidel a tím zapříčiněného nedostatku parkovacích míst se 
r městském obvodu Ostrava-Jili maže povolit vyhrazené parkováni jen pro potřeby osob, kterým byl iydán par
kovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou.

Dle sdělení odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih bylo od I. I. 2007 
z důvodu značného nárůstu počtu motorových vozidel a tím zapříčiněného nedostatku parkovacích míst pozasta
veno povolování vyhrazeného parkování, s výjimkou žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro potře
by osob. kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně pro zdravotně postižené občany (průkaz/ I I*

sem' č. 0102/4. na 3.7. schůzi konané dne 29. 11. 2007, usnesení č. 1741/33 a na 88. scluizi konané dne 
10. 12. 2009. usnesení č. 4756/88.

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

Záležitost byla v radě městského obvodu projednávána několikrát, a to na 4. scluizi konané dne 30. 11. 2006. usne-

8 pozdravem

Mgr. Martin IlojecKý 
práv nik
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