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Datovou schránkou

Vážený pane,
dne 24.8.2020 jsme obdrželi pod č.j. 04895/2020 Vaší žádost o poskytnutí informace:
Dobrý den,
V souladu s informačním zákonem žádám starostu o poskytnutí informací.

1. Kdy poslal starosta žádost o snížení rychlosti, tak jak bylo dohodnuto s
panem Unuckou? Protihluková stěny nebudou, čili nic tato žádost nemůže
ohrozit a mělo již být o snížení rychlosti požádáno před rokem. Tuto žádost
(obsah/text žádosti) a reakci ŘSD mi prosím přepošlete.
Starosta žádost neposlal. Doposud se řešila instalace protihlukových stěn, kdy kolega
zastupitel Orkáč informoval o blížící se realizaci. Do doby výstavby stěn je jakákoliv aktivita
vedoucí ke snížení rychlosti kontraproduktivní.
(31.7. 2019) Jakub Unucka -> Igor Trávníček

Pošlete dopis na ŘSD, že z důvodu vysokého hluku chcete snížit rychlost z
důvodu zvýšeného hluku v úseku Průmyslová zóna x Začátek Ostravy. Pošlete
mě v rozdělovníku.

2. Kdy bylo provedeno měření hluků, které bylo objednáno na jaro 2020?
Pokud nebylo provedeno, jaký byl důvod? Koronavirus?
Není mi známo.
3. Pošlete mi informaci KDO a KDY požádal o měření hygienu (objednané na
jaro 2020) a žádostmi přepošlete.
Kdo a kdy požádal hygienu o měření mi není známo. Pro potřeby úřadu jsem před
rokem
zakoupil hlukoměr, který byl zapůjčen Ing. Orkáčovi pro provedení informativního
měření.
Výstup z tohoto měření dodnes není znám.

4. Pošlete mi informaci KDO a KDY požádal o měření hygienu (pokud nebylo
měření na jaře realizováno) a žádost mi přepošlete.
Není mi známo.

5. Pokud měření dosud nebylo provedeno a ani obj ednáno, kdo z radních či
úředníků je tímto úkolem pověřen a má celou záležitost pod dohledem?
Není mi známo.
0 odpověď jsme požádali starostu MOb Hrabová p. Trávníčka. Citujeme z odpovědí modře

pod každou výše uvedenou otázkou.
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