
Prosím o zaevidování. Děkuji.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Mgr. Martin Hojecký .
právník

Poč.
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor právní
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
T +420 599 430 285 
E martin.hojecky@ovajih.cz 
W www.ovajih.cz

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena 
výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se 
domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této 
skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených 
příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, 
nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo 
zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.
Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím 
nabídky, není-li v ní uvedeno jinak. Je-li tato zpráva 
součástí procesu "vyjednávání smlouvy, bere adresát zprávy na 
vědomí, že z ní nelze vyvozovat povinnost uzavřít smlouvu, a 
že nemůže založit jeho důvodné očekávání na uzavření smlouvy. 
Ukončení vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v jakékoli fázi 
vyjednávání, a to i bez vážného důvodu, nemůže být považováno 
za protiprávní či umožňující vznik jakýchkoliv závazků 
městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost uzavření 
smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její 
obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního 
návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato 
e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi 
žádné nároky vůči městskému obvodu, a to ani nárok na náhradu 
škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů.

From:
Sent:
To: Hojecký Martin Mgr. <Martin.Hojecky@ovajih.cz>
Subject: Re: odpověď na žádost o informace
Dobrý den, pane magistře,

děkuji Vám za Vaše sdělení, nicméně zřejmě jsem se špatně 
vyjádřila, měla jsem na mysli získání odkazu, kde bych si byla 
schopna tato usnesení vyhledat, na webu Úřadu jsem dohledala
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jen usnesení o doplnění těchto Pravidel, které se týká 
následné údržby značení. Pro získání ucelené informace ve věci 
povolování vyhrazeného parkovacího stání na území městského 
obvodu Ostrava - Jih, žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, 
o následující informace:

- počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího 
stání od 1.1.2007 do 31.12.2015 na území městského obvodu 
Ostrava - Jih,
- z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
- počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího 
stání, kterým bylo vyhověno
- z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, pro držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P,

- počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího 
stání od 1.1.2007 do 31.12.2015 na území městského obvodu 
Ostrava - Jih, část Hrabůvka,
- z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
- počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího 
stání, kterým bylo vyhověno
- z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, pro držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P,

- počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího 
stání od 1.1.2007 do 31.12.2015 na území městského obvodu 
Ostrava - Jih, část Hrabůvka,

okrsky LS02 a LV04 (označení dle koncepce statické dopravy v 
městském obvodu Ostrava - Jih)
- z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
- počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího 
stání, kterým bylo vyhověno
- z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, pro držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P.

Dále žádám o naskenování Usnesení č. 0102/4 ze dne 30.11.2006 
a Usnesení č. 1741/33 zde dne 29.11.2007.

Informace mi, prosím, zašlete e-mailem. V případě, že budou za 
informace účtovány náklady, žádám o sdělení jejich 
předpokládané výše.
Děkuji za vyřízení a přeji příjemný den,
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> Od: "Hojecký Martin Mgr." <Martin.Hojecky@ovajih.cz>
> Komu: |
> Datum: 11.02.2021 10:57
> Předmět: odpověď na žádost o informace
>
>Vážená paní inženýrko,
>
>
>
>v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace ze 
dne 4. 2. 2021,
>čj. JIH/10641/21/OPR, INF 6/2021.
>
>
>
>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 cmailto:zdenka.typovska@ovajih.cz> 
martin.hojecky@ovajih.cz 
>
>W <http://www.ovajih.cz/> www.ovajih.cz 
>
>
>

>
>
>

>

>Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena 
výhradně
>zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, 
že jím nejste,
>informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a 
vymažte zprávu,
>včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste 
zamýšleným
>adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo 
zpřístupňovat
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>obsah této zprávy ani přiložených příloh.
>
>Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím 
nabídky, není-li
>v ní uvedeno jinak. Je-li tato zpráva součástí procesu 
vyjednávání smlouvy,
>bere adresát zprávy na vědomí, že z ní nelze vyvozovat 
povinnost uzavřít
>smlouvu, a že nemůže založit jeho důvodné očekávání na 
uzavření smlouvy.
>Ukončení vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města 
Ostrava,
>městského obvodu Ostrava-Jih v jakékoli fázi vyjednávání, a 
to i bez vážného
>důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či umožňující 
vznik jakýchkoliv
>závazků městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost 
uzavření smlouvy,
>aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah 
formou všemi
>stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je 
vyloučena. Ja kákoliv
>sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném 
případě nezakládají
>adresátovi žádné nároky vůči městskému obvodu, a to ani nárok 
na náhradu
>škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění 
>pozdějších předpisů.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
Úřad městského obvodu 
odbor právní

Vaše značka: 
ze dne:
Č.j.: JIH/020908/21/OPR/Hoj
Sp. zn. S-JIH/016198/2 l/OPR/5
Vyřizuje Mgr. Martin Hojecký
Telefon: + 420 599 430 285
fax: + 420 599 430 416
ii-mail:
Datum: 9. 3.2021

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážená paní inženýrko,

dne 22. 2. 2021 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. JIH/16198/21/OPR Vaši žádost o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
,,ZoSPI“), která se týkala vyhrazených parkovacích stání na území městského obvodu Ostrava-Jih, a to v letech 
2007- 2015.

K tomuto požadavku sdělujeme, že UMOb Ostrava-Jih disponuje těmito údaji jen částečně, a to pouze za rok 
2015. Podle spisového řádu ÚMOb Ostrava-Jih, který byl vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 
Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, se dokumenty uchovávají do doby 
uplynutí jejich skartační lhůty. Ta činí v případě dokumentů týkající se silničního hospodářství 5 let.

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

1. Počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stáni od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015 na území 
městského obvodu Ostrava-Jih.

rok 2015-40 žádostí.

a) z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP a 
ZTP/P:

rok 2015-40 žádostí

b) počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stáni, kterým bylo vyhověno: 

rok 2015-40 žádostí

c) z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, pro drži
tele průkazu ZTP a ZTP/P:

rok 2015-40 žádostí

2. Počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stáni od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015 na území 
obvodu Ostrava-Jih, část Hrahůvka.

rok 2015-11 žádostí

a) z toho počet podaných žádosti o povoleni vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP a 
ZTP/P:

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

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
www.ovajih.cz
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rok 2015-11 žádostí

b) počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stání, kterým bylo vyhověno: 

rok 2015-11 žádostí

c) z toho počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, pro drži
tele průkazu ZTP a ZTP/P:

rok 2015-11 žádostí

3. Počet podaných žádostí o pronájem pozemku a vybudováni vyhrazeného parkovacího stání od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2015 na území městského obvodu Ostravu - Jih, část Hrabá vka, okrsky LS02 a L V04.

rok 2015-1 žádost

a) z toho počet podaných žádostí o povoleni vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP a 
ZTP/P,

rok 2015-1 žádost

b) počet podaných žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, 

rok 2015-1 žádost

c) z toho počet podaných žádosti o povolení vyhrazeného parkovacího stání, kterým bylo vyhověno, pro dr
žitele průkazu ZTP a pro držitele průkazu ZTP/P,

rok 2015-1 žádost

4. Dále žádám o naskenováníusnesení č. 0102/4 ze dne 30. 11. 2006 a usneseníč. 1741/33 z 29. 11. 2007.

Tato usnesení Vám zasíláme v Příloze č. 1 a 2 tohoto dopisu.

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

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník

Příloha: Příloha č. 1: usnesení RMOb Ostrava-Jih č. 0102/4 ze dne 30. 11.2006 
Příloha č. 2: usnesení RMOb Ostrava-Jih č. 1741/33 ze dne 29. 11. 2007

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
www.ovajih.cz
Strana 2/2
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Usnesení z 4. schůze Radv městského obvodu Ostrava-Jih, http://l 72.21.8.2/oi20/view_doc.php?section=;60&doc_id=2545

Rady
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH 
USNESENÍ 
z 4. schůze
Rady městského obvodu 
Ostrava - Jih
která se konala 30.11.2006 9:00 
(usn.č. 0088/4 - usn.č. 0148/4)
Mgr. Otakar Veřovský Radim Miklas , místostarosta
starosta
Městského obvodu 
Ostrava-Jih
Přehled usnesení 4. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 30.11.2006 9:00:
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Usnesení z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih, http://l72.21.8.2/oi20/view doc.php?section=60&doc id=2545

0098/4 Návrh na vyřazení odcizeného majetku z inventarizace příspěvkové organizace
11 Rada městského obvodu

rozhodla
o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Mateřské školy Ostrava-Hrabúvka, 
Adamusova 7, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě Kč 29.422,--

0099/4 Souhlas s převedením finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního
12 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace 

Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 150000,-Kč z fondu rezervního do fondu 
investičního Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace 
dle důvodové zprávy.

0100/4 Doplnění základních sazeb za hodinu užívání badmintonových kurtů Sportovního centra
13 Dubina

Rada městského obvodu 
rozhodla
o doplnění základních sazeb za hodinu užívání badmintonových kurtů Sportovního 
centra Dubina dle důvodové zprávy

0101/4 Neposkytnutí finančního daru společnosti RENARKON, o. p. s.
14 Rada městského obvodu

rozhodla
o neposkytnutí finančního daru společnosti RENARKON, o. p. s. se sídlem 
Mariánskohorská 1328/29, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25380443 ve výši 20.000,-Kč 
na zdravotní materiál a likvidaci infekčního materiálu v městském obvodu Ostrava-Jih

0102/4 Informativní zpráva o povolování vyhrazených parkovacích míst v Městském obvodu
15 Ostrava-Jih

Rada městského obvodu 
bere na vědomí
informativní zprávu o povolování vyhrazených parkovacích míst v Městském obvodu 
Ostrava-Jih

souhlasí
s dalším postupem při povolování vyhrazených parkovacích míst v Městském obvodu 
Ostrava-Jih dle varianty 4

0103/4 Pronájem hrobových míst na veřejném pohřebišti v O.-Zábřehu, ul. U Studia
16 Rada městského obvodu

7 z 31 02.03.2021 10:08
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Usnesení 33. schůze Radv městského obvodu Ostrava-Jih. bttp://172.21.8.2/oi20/view_doc.php?sectíon=60&doc_id=3238

statutární' město ostrava
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH
USNESENÍ
z 33. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava - Jih
která se konala 29.11.2007 9:00 
(usn.č. 1730/33 - usn.č. 1829/33)
Bc. Karel Sibinský Radim Miklas 
starosta místostarosta
Městského obvodu Městského obvodu 
Ostrava-Jih Ostrava-Jih
Přehled usnesení 33. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 29.11.2007 9:00

i z 43 02.03.2021 10:08



Usnesení 33. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih, http://172.21.8.2/oi20/view_doc.php7sectíon=60&doc _id=323 8

rozhodla
o neupotřebitelnosti movitého majetku po O. N., posledně bytem Domov pro seniory, 
Čujkovova 25, O.-Jih, který zemřel dne 14.4.2006 dle důvodové zprávy

ukládá
likvidační komisi provést, respektive zajistit provedení likvidace neupotřebitelného 
majetku
T: dle stanovení likvidační komise 
Zodp,:předseda likvidační komise

1741/33 Informativní zpráva o povolování vyhrazených parkovacích míst v Městském obvodu
12 Ostrava-Jih - varianty dalšího postupu 

Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu o povolování vyhrazených parkovacích míst v Městském obvodu 
Ostrava-Jih

souhlasí
s dalším postupem při povolování vyhrazených parkovacích míst dle varianty č. A.

1742/33 Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám mateřských škol
13 Rada městského obvodu

souhlasí
se změnou zřizovacích listin dle důvodové zprávy a se zněním dodatků č. 1 ke 
zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací:

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13. příspěvková organizace 
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace 
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace 
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace 
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace 
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu zřizovacích listin dle 
důvodové zprávy a dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám výše uvedených příspěvkových 
organizací.

1743/33 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
14 Rada městského obvodu 

rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě Kč 178 307,05, Mateřské školy Ostrava- 
Výškovice, Staňkova 2, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě Kč 20 168,- a 
Kulturního zařízeni Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, Dr. Martínka 1439/4, 
Ostrava-Hrabůvka, v celkové hodnotě Kč 606 606,54

ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
T. : dle stanovení inventární komise 
Zodp. : předseda likvidační komise
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