Statutární město Ostrava
V

V

r

r

Urad mestskeho obvodu Hrabova
tel:

599 420 109

e-mail: tajemnik@ostrava-hrab0va. cz
http: //www,ostrava-hrabova.cz/

Bažanova 4
720 00 Ostrava — Hrabová

Vaše značka:
ze dne: 19.8. 2020
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2. září 2020

Vážený pane,
dne 19.8.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informace:
Dobrý den,

myslel jsem, že když Vám budu šetřit čas (ale když nehodláte odpovídat),
ale když nejste schopni odpovědět na žádný z mailů během 14 dnů, čili opět
má informace zapadnout, nemám jinou možnost, než se ptát přes 106ku, aby mi
pak nadřazení opět a opět potvrdil, že jste neodpověděli správně.
Žádám tedy informace přes informační zákon:
- 1. Prosím, kdy se konečně někdo postará oto, ať je vyřízen podnět
občana, který vznesl na zastupitelstvu již loni???
- *"Dne 22.1. 2020 napsala Jana Faicová: Je to otázka peněz, zástupce Makra
říkal, že se tím začnou zabývat na jaře. Pořád se na to někdo ptá, tak se
nebojím, že bych opomněla mu to příležitostně připomenout. Komunikace
probíhala telefonicky a při osobním jednání, datum si nepamatuji." 2.* Kdy
tedy bylo Makru připomenuto, že to mají konečně vyřešit?

- 3. S kým paní Faicová komunikovala? Jméno na straně Makra, kdo ji
slibuje, že se to bude řešit? Ať mohu prověřit verzi na straně Makra.
— 4. Kdy bude věc vyřešena, dotaz zastupitele jsem posílal před 14 dny, tak
věřím, že to již máte prověřeno, nebo ne?

K Vaší žádosti se vyjádřila vedoucí odboru stavebně správního lng. Faicová takto:
Makro označilo nerovnost komunikace dopravním značením.
Záležitost jsem projednávala s panem Eliášem.
Adl) Podnět občana řeší odbor stavebně správní ÚMOb Hrabová.
Ad2) Přesné datum nám není známo.
Ad3) Viz odpověď lng. Faicove' výše.
Ad4) Termín vyřešení podnětu nezávisí na MOb ani ÚMOb Hrabová.

S pozdravem

Ing. Jan Socha
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