
Vážený pane starosto,

předem děkuji za kontaktování Vaší kolegyní ve věci zřízení parkovací zóny v ulici Provaznická - mezi 
domy 20-32.

Vaše kolegyně mne informovala, že údajně tuto žádost podepsalo 51 % obyvatel zmíněné oblasti. 
Tomuto je těžké uvěřit.

Na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím se na Vás tedy obracím s žádostí 
o poskytnutí následujících informací:

1} počet obyvatel dané oblasti k 1. 4. 2022 - tedy počet obyvatel s trvalým bydlištěm v domech 
Provaznická 20, 22, 24, 30 a 32

2) počet obyvatel, kteří podepsali požadavek na zřízení parkovací zóny
3) kopii dané žádosti/požadavku

Vzhledem k tomu, že hodlám reagovat oficiální cestou na tento požadavek ve Vámi požadovaném 
termínu d 29/4 2022 Vás žádám o poskytnutí těchto informací do 27/4 2022.

Děkuji předem



statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
odbor právní

Vaše značka:
ze dne:
Č | : JIFt/043467/22/OPR/Hoj
Sp zn. S-JIFJ/039789/22/OPR/3
Vyřizuje Mgr Martin FTojecký
Telefon: + 420 599 430 285
Fax: + 420 599 430 416
E-mail: martin hoieekv a ovanli cz
Datum: 4 5. 2022

INF 9/2022

Odpověď na žádost o informace dle zákona ě. 106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

dne 25. 4. 2022 jsme obdrželi pod čj JIH/039789/22/OPR Vaši žádost o informace dle zákona č 

106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost se týkala zřízení parkovací zóny na ul. 

Provaznická mezi domy 20 - 32 v Ostravě-Hrabůvce. V žádosti jste požadoval poskytnout odpověď na 

níže uvedené dotazy, na které Vám současně odpovídáme:

/. Jaký je počet obyvatel v dané oblasti k 1. 4. 2022 - tedy počet obyvatel s trvalým bydlištěm 

v domech Provaznická 20, 22, 24, 30, 32 ?

Dle informaci odboru správních činností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih je počet obyvatel na 

uvedených adresách následující:

Adresa Počet občanů ČR s trvalým 

pobytem ke dni 26.04.2022

Z toho počet občanů ČR starších 

18 let narozených před 28.02.2004

Provaznická 20 39 31

Provaznická 22 21 17

Provaznická 24 27 19

Provaznická 30 28 22

Provaznická 32 39 32

Celkem 154 121

2. Jaký je počet obyvatel, kteří podepsali požadavek na zřízení parkovací zóny ?

Žádost podepsalo celkem 34 obyvatel Je však třeba zdůraznit, že k žádosti nebyl přiložen podpisový 
arch k domu č. 32 na ul Provaznická.
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statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
odbor právní

J. Požaduji kopii dané žádosti/požadavku.

Anonymizovanou kopu požadavku Vám zasíláme v příloze č. I této odpovědi 

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

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 

právník

(dokument je elektronicky podepsán)

Příloha:

kopie žádosti o zřízení parkovací zóny
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Úřad městského obvodu Ostrava Jih
Horní 30
700 30 Ostrava
Bc. Martin Bednář
starosta

Věc : zřízení parkovací zóny.

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás v záležitosti se kterou jste již již byl částečně obeznámen, takže se budu 
moci vyhnout podrobnému popisu detailů celé záležitosti. Podstatou naší žádosti je 
skutečnost že v bezprostřední blízkosti domů č. 20, 22, 24, 30 a32 na ulici Provaznická má 
být postaveno osm nových domů na pozemku bývalého školního hřiště SPŠ Vítkovice 
ohraničeného ulicemi Provaznická, Slezská a Hasičská.
Součásti již dřivé postavených domů bylo vybudováni přístupové komunikace (slepé) a 
taktéž zřízení určitého počtu parkovacích míst pro každý dům. Počet parkovacích míst 
odpovídal tehdejšímu koeficientu výpočtu na počet bytových jednotek, který se již dnes 
jeví jako nedostatečný a působí ve večerních hodinách problémy.
Je zřejmé že poté kdy bude dokončena výstavba asi 120 bytových jednotek se situace 
dramaticky zhorší i přesto že jsme se s investorem dohodli na vybudování ještě několika 
dalších parkovacích míst na volném prostoru u stávajícího parkoviště u domu Provaznická 
24.

Po jednáních jak na MMO, tak s pracovníky ÚMOb. Ostrava-Jih jsme ve shodě dospěli k 
názoru že řešením potíži které vzniknou tím že v této uzavřené obytné zóně dojde k 
nárůstu násobně většího množství parkujících automobilů, je zřízeni je tzv. parkovací 
zóny ve které by ve vymezeném časovém úseku, např. mezi 18 hodinou a 8 hodinou ranní 
bylo umožněno parkovat pouze občanům s příslušným povolením.

Vážený pane starost, věřím že jak já, tak i ostatní občané kteiých tato citlivá záležitost 
dotýká nalezneme u Vás pochopení a budete nápomocen při hledání optimálního řešení. V 
případě potřeby jakéhokoliv vysvětlení, či podání informace se obracejte na moji osobu.

Předem děkujeme za kladné vyřízen jsem s pozdravem.

V Ostravě dne 2.3.2022



VYTVOŘENÍ PARKOVACÍ ZÓNY

Souhlasím s vytvořením uzavřené parkovací zóny v oblasti ohraničené ulici Provaznická a
Slezská která je tvořena domy Provaznická 1643/20, Provaznická 1644/22, Provaznická
1645/24, Provaznická 1646/30 a Provaznická 1647/32. (viz příloha)

Provaznická 1645/24



VYTVOŘENÍ PARKOVACÍ ZÓNY

Souhlasím s vytvořením uzavřené parkovací zóny v oblasti ohraničené ulici Provaznická a 
Slezská která je tvořena domy Provaznická 1643/20, Provaznická 1644/22, Provaznická 
1645/24, Provaznická 1646/30 a Provaznická 1647/32. (viz příloha)

Provaznická 1646/30



VYTVOŘENÍ parkovací zóny

Souhlasím s vytvořením uzavřené parkovací zóny v oblasti ohraničené ulici Provaznická a
Slezská která je tvořena domy Provaznická 1643/20, Provaznická 1644/22, Provaznická
1645/24, Provaznická 1646/30 a Provaznická 1647/32.



VYTVOŘENÍ PARKOVACÍ ZÓNY

Souhlasím s vytvořením uzavřené parkovací zóny v oblasti ohraničené ulici Provaznická a
Slezská která je tvořena domy Provaznická 1643/20, Provaznická 1644/22, Provaznická
1645/24, Provaznická 1646/30a Provaznická 1647/32.

Provaznická 1643/20


