
 

Úřad městského obvodu Ostrava — Vítkovice

Věc : Výzva k nápravě dopravního značení před domem—

Ostrava - Vítkovice

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 sb. vás

žádám o poskytnutí informací týkajících se vodorovného značení před

naším domem. Žádáme o přezkoumání rozhodnutí o provedení úprav

dopravního značení u nemovitosti Ostrava—Vítkovice,_

Dle našeho názoru v rámci schvalovacího řízení nebyl brán zřetel na všeobecný

problém parkovacích ploch převážně v obytných zónách , kde není Žádoucí

každodennízásobování potravinářského závodu převážné velkými auty

a kamionovou dopravou.

Před naším domem Ostrava- Vítkovice_bylo zřízeno

vodorovné dopravní značení, které zakazuje parkování, ale na kterém

parkují kamiony s nastartovanými motory. Toto značení zasahuje do dopravní

obslužnosti naší nemovitosti.

Navrhujeme setkání zúčastněných stran na místě samém s cílem vyřešení

situace ke spokojenosti všech stran.

V Ostravě 11.4. 2018
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% Statutární město Ostrava

„„ městský obvod Vítkovice

úřad městského obvodu

Vaše značka:

  

Ze dne: 11. dubna 2018

Č. j.: VITK/06826/18/KS

Sp. zn.: VITK/06826/18/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2018—04-17

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — VYZVA

V návaznosti na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. která byla učiněna osobně podáním na

podatelně úřadu dne 1 1. dubna 2018 Vás vy zý v á m e V souladu 5 § 14 zákona č. 106/1999 Sb., ve

znění pozdějších předpisů k doplnění podané žádosti.

K žádosti je nutné doplnit datum narození. Dále požadujeme upřesnění, zda uvedená adresa je

adresou místa trvalého pobytu, nebo adresou bydliště, případně adresou pro doručování, a to ve

lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doplněna, žádost se

odloží.

Statutární město Ostrava

městský obvod Vítkovice

S pozdravem úřad městského obvodu

Ill60 OSJRAVA...
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V Ostravě 23. 4. 2018 S pozdravem

 



 

Vaše značka:

 

Ze dne: 11. dubna 2018

C. j.; VlTK/O7621/18/KS

Sp. zn.: VITK/06826/18/4

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2018—04-30

Žádost 0 poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — sdělení

V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů. která byla učiněna osobně podáním na

podatelně úřadu dne 11. dubna 2018 a v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb.. ve znění

pozdějších předpisů dne 23.4.2018 doplněna. Vám sdělujemc následující:

V červenci loňského roku obdržel MOb Vítkovice —— komise dopravy a služeb žádost společnosti

KIMBEX. s.r.o. o zajištění vodorovného dopravního značení na místní komunikaci ul. Šalounova.

která je v operativní správě našeho obvodu. Duvodem žádosti byl ztížený vjezd a výjezd

obslužných vozidel uvedené společnosti.

Dne 4.9.2017 se popisovanou problematikou zabývala sedmičlenná Komise dopravy a služeb. která

je poradním orgánem Rady městského obvodu Vítkovice. Členové komise jednomyslně doporučili

provedení navrhované dopravní úpravy. a to zejména sohledem na skutečnost, že do areálu

společnosti KIMBEX. s.r.o. vjíždí nákladní doprava a nevhodně zaparkovaná osobní vozidla. brání

plynulému silničnímu provozu. Komise taktéž přihlížela ke skutečnosti. že tato společnost sídlí na

uvedené ulici již od roku 1998. kdy v současné době je zvyšující se trend v počtu osobních vozidel

odstavených na komunikacích a vlastníci přilehlých nemovitostí jen zřídka využívají odstavná

a parkovací stání na vlastním pozemku. Rada městského obvodu Vítkovice toto doporučení komise

vzala dne 20.9.2017 na vědomí.

V návaznosti na výše uvedené byl v listopadu 2017 po prověření dopravní situace v terénu

a prověření vlečných křivek pro dráhy nákladních vozidel zpracován a odsouhlasen Dl PČR. č.j.

KRPT-269322-3/C‘J—2017. návrh na úpravu dopravního značení. který však již pro špatné

technologické období nebyl v loňském roce realizován. Návrh byl zpracován v takovém rozsahu.
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aby byl zajištěn bezkolizní v'ýjezd a vjezd nákladních vozidel do stávajícího areálu. Následná

realizace zpracovaného návrhu probehla až na jaře letošního roku.

Po obdržené telefonní informaci. že vodorovné dopravní značení neumožňuje parkování před

domem_ bylo provedeno místní šetření a kontrola rozsahu provedených prací

pracovníkem odboru komunálních služeb. kdy bylo zjištěno. že je možné parkování vozidel přímo

před uvedeným domem. nebot“ rozsah VDZ je omezen na míru nezbytně nutnou.

Pokud zde dochází kporušování zde zřízeného dopravního značení (parkující kamiony na

vyznačeném značení VlZa) je možné na tuto skutečnost upozornit hlídku městské policie, případně

volat bezplatnou linku 156. nebot“ tímto jednáním dochází kporušování zákona o silničním

provozu.

S pozdravem

Statuřární mésm Gwenn
městský obvod Vítkavkra

uřad městského obvodu
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