
Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o sdělení, zda-li v Městském obvodu Ostrava Jih 
působí bezpečnostní rada, kolik má členů, dále pak zda-li zde působí 
oddělení havarijního a krizového řízení, zda-li má městský obvod svůj 
vlastní krizový a havarijní plán a v případě, že ano, prosím o zaslání jeho 
dostupné části. Dále prosím o zaslání dostupné části povodňového plánu, 
územního plánu a strategického plánu. Současně prosím o sdělení, zda-li 
existuje jakási koordinační dohoda s Policií,případně " ' orgány.

Tyto informace bych rád využil při vypracování své ročníkové práce.

Děkuji.

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.
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INF 1/2022

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane,

dne 11,2. 2022 jsme od Vás obdrželi žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, čj. JIH/14476/22/OPR/TAJ, INF 1/2022.

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

/. Zda v městském obvodě Ostrava-Jih působí bezpečnostní rada a kolik má členů.

Bezpečnostní rada zřízená není. Ta působí v rámci MMO.

2. Zda působí v rámci úřadu odděleni havarijního a krizového řízeni.

Tuto činnost má na starosti vedoucí odboru hospodářské správy ÚMOb Ostrava-Jih pan Ing. Radim Navrátil.
V případě mimořádné události podléhá řízení starostovi, popř. krizovému řízení při MMO.

5. Zda má obvod svůj vlastní krizový a havarijní plán.

Obvod nemá svůj krizový a havarijní plán. Ze zákona městský obvod tyto plány mít nemusí.

4. Žádám o poskytnutí dostupné části povodňového plánu.

Odkazuji na stránky: http://dpnmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-ostrava-iih.

5. Žádám o poskytnutí územního plánu.

Územním plánem disponuje Magistrát města Ostravy.

6. Žádám o poskytnutí strategického plánu.

Strategický plán se nachází na stránkách: www.fainova.ova:ih.cz

III
* # •

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
www.ovajih.cz
Strana 1/2

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

http://dpnmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-
http://www.fainova
http://www.ovajih.cz


7. Zda existuje koordinační dohoda s policií, popř. s jinými orgány.

Tyto vztahy jsou upraveny zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zrněné některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
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