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Výroční zpráva 

Výroční zpráva za rok 2018 
 

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 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací: 

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

1. počet podaných žádostí o informace: 41, 

2.   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 16;   

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 11;        

údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 

nebylo vedeno žádné soudní řízení; 

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

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence; 

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 podal stížnost proti výzvě k zaplacení úhrady za požadované informace, 

kterou vydal Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního 

řádu a přestupků, nadřízený orgán svým rozhodnutím výši úhrady stanovené 

povinným subjektem ve výzvě k zaplacení úhrady za požadované informace potvrdil 

2.2 žadatel podal stížnost na nezákonný postup ve věci jeho Žádosti o sdělení informací 

a požádal, aby věc řešil nadřízený orgán a to z důvodu podjatosti vedoucích 

pracovníků, povinný subjekt předložil stížnost spolu se spisovým materiálem 

nadřízenému orgánu, který ke dni zpracování této výroční zprávy dosud v této věci 

nerozhodl 
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další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace: 

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

2. počet žádostí poskytnutých s finanční úhradou: 2, 

 3. žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly k: 

 rozmístění žardiniér do křižovatky ulic, 

 údajům o financování akce Vánoce v městském obvodu v roce 2016, 

 nájemním smlouvám k nebytovým prostorům, 

 umístění svislého a vodorovného dopravního značení, 

 uskutečněné vzdělávací akci pro zaměstnance úřadu, přítomnosti zaměstnanců 

na pracovišti, Etickému kodexu zaměstnavatele,  

 výši odměňování konkrétního zaměstnance úřadu, 

 evidenci docházky zaměstnanců úřadu, parkování vozidel v objektu zaměstnavatele, 

časové přístupnosti budovy úřadu pro veřejnost, 

 parkování vozidel zaměstnanců na pozemku v  k. ú. Moravská Ostrava, 

 počtu vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta,  

 seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, 

 budovám na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, k provedeným kontrolním 

prohlídkám stavebního úřadu a účasti oprávněných úředních osob na kontrolních 

prohlídkách,   

 působnosti stavebního úřadu, kontrolním prohlídkám staveb, řízením o odstranění 

staveb, výzvám k předložení stavební dokumentace, umísťování staveb, 

 přijímání oznámení o shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, v platném znění, 

 používání služebních motorových vozidel městského obvodu,  

 výkonu domovnické činnosti v bytových domech ve správě městského obvodu, 

 oblasti chovu psů a přestupků s tím souvisejících, počtu psů označených čipem, výši 

poplatku za psa, 

 problematice kastračního programu pro kočky, 

 výši poplatku a tržeb za parkování na parkovištích v k. ú. Moravská Ostrava, počtu 

parkovacích míst, provozní době parkovišť, uzavřeným smlouvám s provozovatelem,  

 stavbám pro reklamu a reklamním zařízením a správním řízením s tím souvisejícím, 

 zpracování projektové dokumentace pro IX. etapu Regenerace sídliště Fifejdy II, 

 nájemním smlouvám k pronájmu pozemků v k. ú. Moravská Ostrava,  

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

 povolení předsunutého prodeje a s tím souvisejícímu záboru veřejného prostranství, 

 projektu Regenerace sídliště Šalamouna – 5.B etapa, 

 odstraňování stavebních prvků obsahujících azbest v bytových domech a dalších 

objektech v městském obvodu a počtu přijatých oznámení o těchto akcích stavebním 

úřadem za období let 2014 – 2018, 

 počtu případů projednání přestupku fyzické osoby spočívající v zakrývání obličeje 

způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci cestou na organizované 

sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání 

ve smyslu § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů.    
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Tato výroční zpráva byla schválena Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dne 25.02.2019 usnesením č. 0356/RMOb1822/6/19 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 25.02.2019 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Ožanová, v. r. 

starostka 

 


