Ing. Tomáš Macura, MBA
Primátor statutárního města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
702 00 Ostrava

V Ostravě, 16. listopadu 2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1) Žádám o poskytnutí informace úplnou fotokopií dokumentu – odborného posudku, který si
statutární město Ostrava nechalo vypracovat v roce 2008 na Vysoké škole báňské-Technické
univerzitě Ostrava (autorka údajně doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.) a který nedoporučuje výstavbu
tramvajové trati na porubský VIII. obvod. Posudek by měl být součástí podkladů pro eventuální
změnu územního plánu zrušením územní rezervy podél ulic 17. listopadu, Průběžné a navazující
smyčky z roku 2010.

2) Žádám o poskytnutí informace úplnou fotokopií dokumentu – studie proveditelnosti, která
„analyzovala možnosti rozšíření tramvajové sítě na území sedmého a osmého porubského
obvodu“, jak uvádí v přípise Ing. Janu Riegelovi ze 7. 11. 2016 MMO, odbor dopravy, Ing. Ondřej
Palkovský, Vaše č. j. SMO/394261/16/OD/Pal/01.

3) Žádám o výslovné poskytnutí informace o tom, zda byla ke dni 7. 11. 2016 na ulici Bedřicha
Nikodema tramvajová trať součástí územního plánu našeho města?

4) Pokud tramvajová trať na ulici Bedřicha Nikodema ke dni 7. 11. 2016 v územním plánu našeho
města nebyla, pak žádám o informaci o tom, z jakého zdroje čerpal MMO, odbor dopravy, Ing. Ondřej
Palkovský, když v přípise Ing. Janu Riegelovi ze 7. 11. 2016, Vaše č. j. SMO/394261/16/OD/Pal/01,
tvrdil, že „také Územní plán města Ostravy s výstavbou tramvajové trati počítá“.

5) Žádám o informaci o tom, kdo a na základě jakých kritérií vybírá v této době zpracovatele stavební
projektové dokumentace pro výstavbu plánované tramvajové trati, jak uvádí v přípise Ing. Janu
Riegelovi ze 7. 11. 2016 MMO, odbor dopravy, Ing. Ondřej Palkovský, Vaše č. j.
SMO/394261/16/OD/Pal/01. Dále žádám o informaci o tom, jaké jsou finanční náklady na tuto
stavební projektovou dokumentaci z veřejných rozpočtů.
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6) Žádám o informaci poskytnutím úplných fotokopií veškerých dokumentů a rozhodnutí, na základě
kterých se v projektové dokumentaci týkající se zamýšlené porubské tramvajové trati „bude pracovat
s konkrétní trasou tramvajové tratě po komunikacích ulic B. Nikodema od křižovatky s ulicí
Martinovskou, dále na ulici 17. listopadu a po ulici Průběžné až na Opavskou. Další možností je i
propojení ulice 17. listopadu až ke křižovatce s ulicí Opavskou u Slovanu.“, jak uvádí v přípise Ing.
Janu Riegelovi ze 7. 11. 2016 MMO, odbor dopravy, Ing. Ondřej Palkovský, Vaše č. j.
SMO/394261/16/OD/Pal/01.

7) Žádám Vás nad rámec zde aplikovaného zákona o informaci o tom, jak je možné, že Váš úřad
otevřeně připouští výše zmiňovaným přípisem zpracování projektové dokumentace pro konkrétní
vybranou trasu B. Nikodéma-17.listopadu-Průběžná a možné propojení ulice 17. listopadu až ke
křižovatce s ulicí Opavskou u Slovanu, když Vy sám jste dne 3. 11. 2016 v MF Dnes uvedl, že „projekt
není ve fázi, kdy by o jeho realizaci již bylo definitivně rozhodnuto. To znamená, že není
rozhodnuto ani o jeho technických detailech včetně trasování. Ty se stále ještě analyzují a diskutují,
a to jak ve vedení města, tak i mezi vedením města a Dopravního podniku.“

8) Žádám o informaci o tom, kdo se jmenovitě účastnil porady vedení statutárního města Ostravy dne
9. 6. 2014 a jaká byla funkce těchto jednotlivých osob v orgánech statutárního města Ostravy a DPO,
a. s. Žádám o poskytnutí informace úplnými fotokopiemi zápisu, rozhodnutí a eventuálních dalších
dokumentů z porady vedení statutárního města Ostravy ze dne 9. 6. 2014.

9) Žádám o informaci o tom, z jakého právního titulu schválila porada vedení statutárního města
Ostravy dne 9. 6. 2014 „variantu D jakožto variantu doporučenou k dalšímu detailnímu zpracovaní“,
jak uvádí prezentace (snímek 14) projektového záměru Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava
Poruba, zpracovaný v roce 2014 společností Mott MacDonald.

10) Žádám o informaci poskytnutím dokumentů – úplných fotokopií všech smluv mezi statutárním
městem Ostrava a společností Mott MacDonald a mezi Dopravním podnikem Ostrava, a. s. a
společností Mott MacDonald.

11) Žádám o informaci poskytnutím úplných fotokopií všech usnesení Zastupitelstva statutárního
města Ostravy a rozhodnutí a usnesení Rady statutárního města Ostravy, které se týkají zamýšlené
výstavby tramvajové trati na VII. a VIII. porubský obvod.

Žádám Vás o striktní dodržení zákonné lhůty pro poskytnutí výše požadovaných informací.
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Markéta Vysloužilová
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