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Výroční zpráva 

Výroční zpráva za rok 2016 
 

o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje statutární město 

Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jakožto povinný subjekt výroční zprávu za rok 

2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací: 

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 

 1. počet podaných žádostí o informace: 33, 

 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 5;   

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  

 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 2;     

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 

 nebylo vedeno žádné soudní řízení; 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence: 

 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence; 

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen „stížnost“): 

 1. počet podaných stížností: 2,  

 2. důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

2.1 žadatel nesouhlasil s postupem povinného subjektu statutárního města Ostrava, Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, 

při stanovení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a za pořízení kopií 

v elektronické podobě, nadřízený orgán svým rozhodnutím výši úhrady za poskytnutou 

informaci potvrdil, 

2.2  žadatel nesouhlasil s postupem povinného subjektu statutárního města Ostrava, Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, 

při vyřízení žádosti o poskytnutí informace, žadatel nesouhlasil s poskytnutou 

informací, neobdržel rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, bylo mu doručeno sdělení, 

ve kterém povinný subjekt vysvětluje, proč předmětnou část informace neposkytl 

s odůvodněním, že posoudil část žádosti o informace jako žádost o nahlédnutí do spisu 

a vydal usnesení dle příslušného ustanovení správního řádu o odepření nahlédnout 



Statutární město Ostrava Výroční zpráva 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
rada městského obvodu  

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava IČ 00845 451 Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
2/3 www.moap.cz  DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-923761/0100 

do spisu, nadřízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu a svým rozhodnutím 

přikázal povinnému subjektu žádost o poskytnutí informace vyřídit 

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace: 

 1. počet žádostí vyřízených odkazem na zveřejněnou informaci: 4,  

 2. počet žádostí poskytnutých s finanční úhradou: 1, 

 3. žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly k: 

 počtu obyvatel městského obvodu, příspěvkovým organizacím, investičním akcím, 

 nájemním smlouvám k umístění a instalaci výlepových ploch zadních částí zděných 

čekáren, 

 vedenému řízení ke konkrétnímu pozemku dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

 rozhodnutím vydaným ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci správních spisů, 

kontrolním prohlídkám staveb, dokumentaci založených správních spisů na základě 

podaného podnětu a k související činnosti stavebního úřadu, 

 povoleným předsunutým prodejům, rozhodnutím o umístění květináčů na křižovatky 

ulic a kontrole dodržování vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,  

 odvolání proti rozhodnutí správního orgánu,  

 nájemním smlouvám na provozování parkovišť, způsobu výběru nájemce a výši 

nájemného, 

 žádosti o pronájem pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

 protokolům z kontrolních prohlídek, pořízené fotodokumentaci a zápisům do stavebního 

deníku stavby, 

 počtu vydaných rezidentních karet s placeným stáním za požadované období,  

 provozu lokálního topeniště a provedení kontroly plnění povinností vyplývajících 

ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 odměňování ředitelů základních škol zřizovaných městským obvodem a jmenování 

do funkce,  

 zjednosměrnění komunikace a osazení trvalého dopravního značení, 

 povolenému způsobu užívání budov a vedeným řízením s vlastníky budov, 

 umístění reklamy na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, 

 smluvním vztahům v oblasti natáčení reportáží a studiových rozhovorů pro městský 

obvod, 

 postupu při určování dovolené, jejího čerpání zaměstnanci zařazenými do Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k odborné způsobilosti zaměstnanců, 

 pronájmu pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřených do správy městského obvodu, a přesnému vymezení polohového rozsahu 

pronajaté plochy a sdělení údaje o konkrétním nájemci, 

 termínu opravy poškozených laviček na trolejbusové zastávce, 
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 vydaným rozhodnutím o neodkladném odstranění stavby, statickým posudkům staveb, 

vydaným povolením a vyjádřením pro umístění informačních cedulí, 

 vydanému stavebnímu povolení ke stavbě tramvajových zastávek, jež jsou součástí 

chodníků, 

 vydanému rozhodnutí o povolení kácení dřevin, uložení náhradní výsadby 

a vypracovanému posudku,  

 pohledávkám vedeným v minulosti v souvislosti s užíváním bytu, 

 způsobu zajištění akutní péče o občana ohroženého na životě z důvodu sociální 

desorientace,  

 největším dětským hřištím realizovaným městským obvodem od roku 2014, 

 důvodům pro vypovězení nájemního vztahu k bytu, k možnostem úhrady dlužných 

částek spojených s užíváním bytu, 

 realizaci usnesení dle materiálu rady městského obvodu.   

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dne 16.02.2017 usnesením č. 1330/RMOb1418/54/17 a bude zveřejněna na úřední desce Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a internetových stránkách městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz dostupných na www.moap.cz. 

 

 

V Ostravě dne 16.02.2017  

 

 

 

 

Ing. Petra Bernfeldová, v. r. 

starostka 


