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Výroční zpráva 

Výroční zpráva za rok 2017 
 

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 

2017 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: 38, 

 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 5;   

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  

nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí;     

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 stížnost byla podána z důvodu nevyřízení žádosti o poskytnutí informace, žadatel si 

stěžoval na postup správního orgánu a trval na tom, že se jedná o žádost dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nadřízený orgán 

neshledal v postupu vyřizování žádosti pochybení a svým rozhodnutím postup 

povinného subjektu potvrdil 

2.2  žadatel nesouhlasil s vyřízením žádosti z důvodu, že mu byly statutárním městem 

Ostrava, Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zaslány kopie 

skartovacích dokumentů, z jejichž výčtu není patrno, co to byly za dokumenty, jež byly 

skartovány, a není zřejmé, že se jedná o dokumenty, které žadatel požadoval, nadřízený 

orgán neshledal v postupu vyřizování žádosti pochybení a svým rozhodnutím postup 

povinného subjektu potvrdil 
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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: 2, 

 3. žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly k: 

 povolení předsunutého prodeje a s tím souvisejícímu záboru veřejného prostranství, 

 počtu zaměstnanců městského obvodu, 

 parkovacím místům pro držitele rezidentních karet s placeným stáním, vydaným 

parkovacím kartám, výši nákladů na vybudování parkovacích stání, uzavřeným 

smlouvám s provozovatelem parkoviště na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava,  

 umístění reklamního zařízení na pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, zahájenému 

správnímu řízení s vlastníkem stavby pro reklamu, počtu rozeslaných výzev 

na odstranění nepovolených reklam, 

 odbornému statickému posudku na budovu v k. ú. Moravská Ostrava, 

 zatřídění komunikací na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, 

 umístění pevných překážek na křižovatce ulic a umístění dopravního značení 

parkoviště,  

 umístění žardiniér na vjezdech do pěší zóny, 

 informacím, které byly prostřednictvím úřední desky doručeny oprávněnou úřední 

osobou, 

 skartačnímu řízení předmětného dokumentu, 

 problematice stanovení cen za dodávky tepla a vývoji cen tepelné energie,  

 seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, v nichž má městský 

obvod majetkovou účast, 

 stavu břehového porostu a výskytu zvláště chráněných živočišných druhů a dřevin, 

 problematice škodlivého ptactva, 

 smlouvě na pronájem části pozemku za účelem umístění přístupového chodníku, 

 smlouvám na pronájem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

 zadávacímu řízení veřejné zakázky „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského 

obvodu MOaP IV. - II.“,  

 platům poskytnutým z veřejných prostředků, 

 spisové dokumentaci budovy v k. ú. Moravská Ostrava vedené stavebním úřadem,  

 stanovisku orgánu státní památkové péče, které bylo podkladem pro vydání stavebního 

povolení, 

 podstatné dokumentaci pro stavební řízení týkající se výstavby vybraných bytových 

projektů,  

 organizaci práce úřadu a oprávnění podepisovat písemnosti, 

 statistice podaných stížností ze strany občanů a jejich vyřízení, 

 složení zastupitelstva městského obvodu, 

 informaci sdělené na zasedání zastupitelstva městského obvodu,  

 materiálům pro jednání rady a zastupitelstva městského obvodu. 
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Tato výroční zpráva byla schválena Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dne 08.02.2018 usnesením č. 2596/RMOb1418/78/18 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 08.02.2018 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Bernfeldová, v. r. 

starostka 


