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12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 12.1.2016 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová - starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

 

1. Návrh prodeje částí pozemku parc.č. 649/3 a části pozemku parc.č. 650/1 vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

2. Uloţení úkolu Kontrolnímu výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Různé 

 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Starostka Ing. Helena Wieluchová zahájila 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov  

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

 

Celkem přítomno členů: 16 zvolených zastupitelů (omluveni: Ing. Hana Hauptová, Lumír 

Pščolka, Martin Macháč) 

 

Paní starostka:  Má někdo připomínku k programu? 

 

Ing. Dvorský: Chtěl bych rozšířit program o další body. Bod 2. Uloţení úkolu Kontrolnímu 

výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov a bod 3. Informace o jednání komise 

Ţivotního prostředí města Ostravy. 

 

Paní starostka: Bod č. 3 můţeme dát do různého. 

 

Ing. Dvorský: Dobře. 

 

Hlasování o upraveném programu. 

Pro: 13     Proti: 0    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen. 

 

Ověřovatelé zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Eduard Dvorský, Zdeňka Popková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                                 Proti:  0    Zdržel se: 0 

Ověřovatelé byli určeni. 
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Volba návrhové a mandátová komise 
Návrhy: Ing. Radim Smetana, Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                                Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 1) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                                 Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele   

Ing. Dvorský: Navrhuji uloţení úkolu Kontrolnímu výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov ohledně kontroly rozsahu zadání a ceny realizace akce na ulici Hrabyňské, asfaltování 

povrchu a oprava kanalizační vpusti před nemovitostí pana Macháče. 

 

Paní starostka: Minule jsme to uţ řešili s tím, ţe toto je věcí reklamace a ne kontrolního 

výboru.  

 

Ing. Dvorský: Já nehovořím o kvalitě, já hovořím o tom, jak byla vybrána nebo jak je 

realizována, jaká byla smlouva, jaká byla cena.  

 

Ing. Žitník: Vy máte nějaké indicie, ţe tam došlo k nějakému pochybení? 

 

Ing. Dvorský: Oslovili mě 3 občané Svinova, ţe by bylo v hodné tuto akci zkontrolovat. Já 

s tím problém nemám. 

 

Ing. Mužík: Oprava byla provedena na základě rámcové smlouvy firmou STAVEX Ostrava, 

která byla vysoutěţena. Je to svinovská firma a byla provedena v cenách dle vysoutěţeného 

ceníku. Pokud jsou nějaké pochybnosti, je k dispozici fotografická dokumentace před 

zahájením opravy a po zahájení opravy.  

 

Ing. Dvorský: Nic nerozporuji, ale ať to zkontroluje kontrolní výbor. 

 

Ing. Mužík: Není problém, veškerou dokumentaci poskytneme.  

 

Ing. Poštová: Já jsem si našla § 119 zákona o obcích. Já si nemyslím, ţe je to předmětem 

kontroly kontrolního výboru. Materiály jsou dostupné kaţdému zastupiteli. Jestli máš 

pochybnost a jsi technik, tak si to zkontroluj, ale nemyslím si, ţe bychom měli úkolovat 

kontrolní výbor takovými technickými záleţitostmi.  

 

Paní starostka: Ţádám návrhovou a mandátovou komisi o znění úkolu pro kontrolní výbor.  

 

Ing. Smetana: On řekl jasně ten úkol.  

 

Ing. Dvorský: Ano já jsem řekl přesné znění. Je to na záznamu.  
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Paní starostka: Dávám hlasovat, zda dát kontrolnímu výboru úkol, který přesně formuloval 

pan Dvorský. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro:  4                                                 Proti:  0             Zdržel se: 12 

Návrh byl schválen 

 

Různé: 

 

Paní starostka: Pan Dvorský nás zřejmě bude informovat o zasedání komise ţivotního 

prostředí. 

 

Ing. Dvorský: Včera proběhla v areálu českého hydrometeorologického ústavu 10. schůze 

komise ţivotního prostředí. Byly tam poţadavky na jednotlivé finanční příspěvky pro rok 

2016, které byly přijaty od jednotlivých městských obvodů. Pro vaši informaci, fond 

ţivotního prostředí má pro financování těchto akcí pro rok 2016 14 750 000 Kč. Jedna 

z ţádostí byla i ţádost Svinova na příspěvek pro nákup sekačka Etesia. Snaţil jsem se více 

dostat do obrazu. Škoda, ţe mě rada více neiformovala o svých záměrech. Vysvětlil bych 

vám, jakým způsobem se mají psát tyto ţádosti. Tento materiál nebyl přijat ţádným členem 

této komise. Nelíbil se jim tento materiál, není to materiál, který je typický. Nevím, jak jste se 

dozvěděli, ţe zrovna tento stroj lze investovat z těchto prostředků. Pravděpodobně to bylo na 

základě nákupu malotraktoru pro Plesnou, který se kupoval myslím v listopadu loňského 

roku. Komise konstatovala, ţe se budou rozlišovat malé a velké obvody města Ostravy. My 

jsme zařazeni mezi velké a my si finanční prostředky máme nárokovat jiným způsobem. 

Tento finanční objem co já jsem v komisi, nikdy nebyl nikomu přiřknut (736 000 Kč), je to 

moc. Ţádost měla znít trochu jinak. Snaţil jsem se, aby tento materiál byl staţen, abyste to 

mohli přepracovat. To se bohuţel nepovedlo a materiál byl nepřijat k projednání komise. 

Další informace z této komise, taková spíše pozitivní. Město Ostrava a myslím si, ţe v tom 

má pozitivně prsty náměstkyně pro ţivotní prostředí, ţe majitelé, kteří mají zahrady, budou 

vybaveni zdarma v letošním roce hnědými popelnicemi na zelený odpad a odvozy budou 

zdarma. Toto opatření se bude ještě upřesňovat na zastupitelstvu v nejbliţších dnech, mám 

dojem, ţe zítra. Souvislost to má s tím, ţe bude přijata vyhláška o úplném zákazu pálení i 

suchým odpadů ze zahrad. Další věc co se týče ekonomických záleţitostí, jedná se o 

příspěvky na různé akce investičního charakteru, které budou poţadovat městské obvody a 

hlavně se to týká příspěvkových organizací, nemůţe jít tento poţadavek přímo na komisi, ale 

musí jít přes radu městského obvodu Svinov. Musí se udělat ten mezikrok, takţe například 

pan ředitel Ivančo bude chtít příspěvek na údrţbu zahrady přes komisi ţivotního prostředí, 

musí to jít na městský obvod a potom aţ do komise.  

 

Paní starostka: Co se týče členství v komisi, vy jste v té komisi uţ rok a moţná kdybychom 

se vzbudili dříve, tak bychom to zařízení moţná koupili. Kdyţ nám povolili traktorky, tak by 

nám moţná povolili sekačku. 

 

Ing. Dvorský: Nepovolili. 

 

Paní starostka: Traktory prošli. Měla jsem takovou filozofii, ţe co se týče zeleně, tak je to 

moţné přes ty finance koupit. My jsme dali poţadavek naprosto standardní, ţe se změnila 

filozofie, to nám není známo, bereme to jako novou informaci. Kdyţ jsem tam ten poţadavek  
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dávali, tak jsme byli informováni, ţe lze tyto stroje, které se týkají údrţby zeleně přes tuto 

komisi čerpat. Co se týče pálení listí, zatím je to pokud vím v běhu, není to uzavřená 

záleţitost. Kdyţ se to tedy striktně zakáţe, tak se zeptám: Kdyţ jsou jehličnany, které mají 

například sypavku, kdyţ se to jehličí dostane do kompostu, tak je to roztaţené po celé 

Ostravě. Kdyţ to spálíte, tak tomu zamezíte. Ono asi to striktní pálení není nejlepší. Proč jste 

to nepodpořil vy, kdyţ to nebylo přijato celou komisí? Vţdyť se jednalo o technický dvůr. 

Říkal jste, ţe to nikdo nepodpořil. Proč ani vy ne? 

 

Ing. Dvorský: Protoţe to byla takový finanční rozsah, ţe není obvyklý. 

 

Paní starostka: Ty traktorky byly 840 tis. Kč.  

 

Ing. Dvorský: Ale to bylo pro městský obvod, který má rozpočet třeba 2-5 mil. Kč.  

 

Ing. Poštová: Chtěla jsem se zeptat, čím jsme velký obvod? 

 

Ing. Dvorský: To bylo konstatováno předsedou komise. Co se týče rozlohy, jsme 4. nevětší 

obvod.  

 

Ing. Poštová: No právě proto. 

 

Paní starostka: Ţádnou podporu finanční o tom, ţe si něco koupíme a někde předloţíme, to 

jsem ještě nikdy neslyšela, to se nikdy ani nedělo. Takţe tak jednoduché to asi nebude.  

 

Ing. Mitura: Tu nádobu dostane kaţdý, kdo má zahradu? 

 

Ing. Dvorský: Ano. 

 

Ing. Mitura: V tom případě by kaţdý měl dostat drtič, protoţe kdyţ budu řezat větve, tak je 

budu rozřezávat do té popelnice? 

 

Ing. Dvorský: To ať si kaţdý pořeší snad sám.  

 

Paní starostka: Ty kontejnery ve Svinově budou k dispozici pořád, to nikdo nezruší. Pokud 

to těm občanům pomůţe, tak v tom případě je to dobrý krok. 

 

Pan Veselý: Váţená paní starostko, rado, paní zastupitelky a váţení zastupitelé. Na prahu 

roku 2016 bych se chtěl zeptat na některé problémy, které se nás týkaly uţ v roce 2015, 2014, 

2013 a následně 20 let zpět. Spousta věcí nebyla dotaţena do konce a věřím, ţe alespoň 

dneska, kdy uţ snad ustaly politické putky o boj na radnici, tak dostanu nějakou odpověď. 

V loňském roce jsem vůbec nevěděl, co se děje. Jedná se konkrétně případ Mlýnka. Přeloţka 

Mlýnky, upravení koryta a odvodnění, aby nedocházelo k záplavám. Radnice v roce 2013 

uvolnila 288 tis. Kč na uhrazení studie odtokových poměrů, coţ bylo předpoklad pro 

zpracování projektu na opravu Mlýnky. Peníze jsou fuč, naposledy v roce 2014 jsem s panem 

Krčem, který to projektoval, hovořil a bylo mi řečeno, ţe stavět před dokončením, upravovala 

se ochranná hrázka, která dneska nebude, jak jsem slyšel. Samozřejmě s paní ing. Poštovou 

v té době jsem taky hovořil o tom, ţe bude koordinována činnost přeloţky Bílovecké a 

Mlýnky, aby nedošlo zase k usazení propustku. Nedělalo se vůbec nic. Dneska je stav takový, 

ţe pokud tam někdo půjde, tak se podívám na ten propustek, který teď tam snad bude, pokud  
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se to neopraví, tak tam bude opět stejná dţungle a stejný nepořádek a bude to způsobovat 

zaplavování jako kdysi. Nehledě na to, ţe uţ došlo k tomu poţadavku, pokud bude Mlýnka 

přeloţena, bude nutno vykoupit některé pozemky. Loňský rok beru, ţe je pase, protoţe byly 

jiné zájmy. Další problém, který se mě týká, ale nejen mě, ale spousty občanů ve Svinově a 

myslím si, ţe je to přeloţka Bílovecké. Konkrétně ţelezniční přejezd u mlýna. S povděkem 

mohu kvitovat, ţe byla dotaţena alespoň ta protihluková stěna po pravé straně k Rudné. Ne 

ovšem v takové výšce, jak jsem si představoval, nicméně zaplať pán Bůh, ale ta levá strana. 

Myslím si, ţe lidé, kteří bydlí 30, 50 metrů od Bílovecké, tímto hlukem ovlivněni budou, 

konkrétně mám na mysli pana Petráše. Proč se neudělala protihluková stěna aspoň částečně i 

z levé strany? A co se týká vlastního přechodu k přejezdu, obávám se, ţe tento přejezd pro 

přechod totálně nebezpečný. Vzhledem k tomu, ţe tam jezdí velice málo aut, neţ si lidé 

zvyknou, je to v pohodě, jak tam auta začnou jezdit, tak se bude očekávat, kdy koho přejede. 

Já to uvádím, protoţe to vidím jako nebezpečí. Dneska jsem tady zaslechl problém 

kanalizace, konkrétně u pana Macháče. Byla tam upadnutá výpusť, tak se to opravilo. Co dál? 

Na ulici Hečkova, Hrabyňská se průběţně dvakrát týdně čerpá kanál. Je otázka času, kdy 

zaprší, kdy opět bude voda ve sklepech, kdy to bude ohroţovat majetky lidí. Tento problém 

kanalizace se řeší asi 25 let. Zatím se neudálo vůbec nic. Před třemi lety proběhlo nějaké 

jednání ať to na úřadu ministerstva ţivotního prostředí, ministerstva zemědělství potaţmo na 

magistrátu, samozřejmě všechno údajně patří do druhého balíčku. Nic méně můj dojem je 

takový, ţe tímto problémem je potřeba se zabývat, tady na obci a ne čekat, aţ oni sami 

přijdou, mám na mysli Ovak nebo ministerstvo ţivotního prostředí, ţe to opraví. Nezlobte se 

na mě, ale tím trpím uţ 56 let. Děkuji, a pokud mi na ty tři body neodpovíte hned, byl bych 

rád, kdybyste mi to poslali emailem, anebo na dalším zastupitelstvu mi konkrétně odpověděli 

na kaţdou moji otázku.  

 

Paní starostka: Já bych pozvala paní Heroutovou, aby vám řekla k Mlýnce situaci jaká je. 

 

RNDr. Heroutová: Vy jste asi nebyl na minulém zastupitelstvu, pane Veselý, ţe? My jsme 

tam tu Mlýnku probírali. Paní Hauptová chtěla genezi Mlýnky. Dělala jsem genezi od roku 

1977. Nevím, odkud máte informaci s tou stěnou, a nevím, jestli mohu mluvit za městský 

obvod, ale ta stěna se tam dělat bude. My jsme byli v terénu s paní starostkou, s panem 

Muţíkem, s projektantem a se zástupci Diama 12.11. a těch jednání během roku 2015 bylo 7. 

Takţe není pravda, ţe se nic neděje. V současné době Diamo zpracovává projekt pro 

přeloţení Mlýnky pro vydání územního rozhodnutí, které bude vydávat magistrát. Teď se 

projednával přístup, a jak by se mohli sekat pozemky, které se budou vykupovat, jak je přes tu 

přeloţenou Mlýnku dostat. Z nové Bílovecké se oni nedostanou, takţe teď na posledních dvou 

jednáních se projednávalo, ţe tam bude ten betonový kvádr tzv. „beneš“ kudy tam Mlýnka 

proteče, aby se tam technika z technického dvora dostala. Já to teď nebudu číst, já vám to 

předám. 

 

Pan Veselý: Dobře, to mi stačí, ale ty dva další body by mě taky zajímaly.  

 

Ing. Mužík: Uţ jsem to říkal na minulém i předminulém zastupitelstvu. Protihluková stěna 

podél přeloţené ulice Bílovecké byla vyprojektována a v rozsahu nutném tzn. v tom rozsahu, 

kde projektantovi hluková studie prokázala zatíţení území nadměrným hlukem. Tato povinná 

protihluková opatření zasahují do přejezdu na Bratří Sedláčků, kde začíná ta skleněná stěna aţ 

po konec těch betonových prefabrikátů, které jsou vysoké 4 metry. To jsou protihluková 

opatření nutná. Dále protihluková stěna, která je o 2 metry niţší, obě ty zdi jsou s pohltivým  
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povrchem, tzn., ţe ten vyprodukovaný hluk by ten materiál měl pohltit, neměl by ho nikam 

odráţet. Byla provedena podle projektu a podle našeho poţadavku aţ téměř k ulici Rudné. 

Tento úsek jsme si vyţádali my a zaplatil ji magistrát. Další protihlukové opatření nikdy 

v projektu nebylo. 

 

Pan Veselý: Proč potom nebyla připomínka k té protihlukové stěně v tom smyslu, aby se 

protáhla alespoň na tu levou stranu v délce 50 m, ať odhluční Petráše a budovy, které tam jsou 

přilehlé?  

 

Ing. Mužík: My jsme to na těch kontrolních dnech projednávali, mimochodem tam byly 

vykoupené ty domy od Štrochů, v tom prostředím myslím bydlel Viktor Haupt. 

 

Pan Veselý: Petráš, Kozák a ti ostatní ti vykoupení nejsou. 

 

Ing. Mužík: Ale ty domy, které byly zasaţeny, byly vykoupené. Uţ na minulém 

zastupitelstvu jsem říkal, ţe je tam prostor mezi těmi domy a mezi tou přeloţkou ulice 

Bílovecké, je prostor, který je majetkem města a pakliţe se prokáţe, ţe ty domy nějak 

zatíţené hlukem jsou, můţe se tam vysadit například ochranná zeleň. Jsou to pozemky města, 

jsou tam sice nějaké sítě, ale dá se to vyuţít.  

 

Pan Veselý: Samozřejmě to jako řešení lze tam vysadit ochrannou zeleň. Ovšem nebylo 

moţné, toto připomínkovat k tomu projektu, aby se ta zeď potáhla na levou stranu alespoň o 

50 m?  

 

Ing. Mužík: To samozřejmě bylo moţné. 

 

Pan Veselý: Teď to bude řešit obec, vysadit stromy.  

 

Ing. Poštová: Prosím vás, celou dobu se to připomínkovalo a taky to tady pan inţenýr jasně 

řekl, ţe pokud parametry měření neprokázaly hluk, tak to investor prostě nezaplatí. Takţe my 

si samozřejmě můţeme, pokud na to budeme mít stavět protihluková opatření kdekoli na 

našich pozemcích, ale ten investor dělá to, co má předepsáno. Ty připomínky tam samozřejmě 

byly, to můţou potvrdit všichni tady okolo, kdo to řešili v té době.  

 

Ing. Mužík: Navíc si myslím, ţe projektant, který chodil na ta jednání, kdyţ se ta přeloţka 

stavěla a probíhali kontrolní dny, tak tam byl ten člověk, který dělat kromě bezpečnosti práce 

dělal i to hlukové posouzení a on říkal, ţe ten hluk překročený nebude. My jsme své času 

dělali měření hluku na ulici Bílovecké a měřili jsme to na tom rohu u domu č.p. 695 a v tom 

místě v roce asi 2003, 2004 hluk překročen nebyl. Doslova několik metrů od komunikace, kde 

je větší provoz neţ na té přeloţené Bílovecké. Pokud se samozřejmě prokáţe, ţe ten hluk je 

vyšší, tak kraj bude mít za povinnost ty obyvatele od toho hluku odclonit.  

 

Mgr. Hrušková: Prokáţe se to na základě našich ţádostí o novou protihlukovou studii, 

protoţe kdyţ ty domy byly vykoupené a demolované, tak je tam ta situace jiná. Ţádáme 

vedení obce, aby poţádalo o nové měření hluku v této lokalitě.  
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RNDr. Heroutová: Prodlouţení té stěny se dělala protihluková studie a nebylo to tam 

překročeno u těch domů. Jen pro vaši informaci jsem chtěla říct, kdyţ poţádáte o hlukovou 

studii vy, jako městský obvod, budete za to platit, ale kaţdý občan, který zajede na hygienu, 

ţe se mu zdá, ţe tam má velkou hlučnost, tak mu to změří zadarmo.  

 

Ing. Žitník: Vy jste tam zmínil nebezpečnost toho přechodu. Já si myslím, ţe ta část 

nebezpečnosti pramení z toho, ţe ta protihluková stěna je protaţena aţ k tomu chodníku, jsou 

tam malé rozhledové trojúhelníky. Pokud to budeme mít i z druhé strany, tak nebude vidět 

v tom jízdním pruhu, který bude brát ty lidi, kteří tam budou vstupovat. 

 

Pan Veselý: Je otázka jestli to nelze řešit semaforem nebo čímkoliv jiným, protoţe zatím to 

není chráněné jinak. 

 

Ing. Mužík: Na tom přechodu jsou ochranné prvky. Přechod je nasvětlený a značky, které 

upozorňují řidiče na to, ţe tam ten přechod je, tak jsou v tom ţlutozeleném rámu, takţe nějaké 

bezpečnostní prvky tam jsou. 

 

Pan Veselý: Dětem bude obtíţné vykládat, ţe jsou tam bezpečnostní prvky a řidič jeden bude 

solidní a druhý bude….. (nechci se vyjádřit neslušně) 

 

Mgr. Kojdecký: Ohledně toho přechodu přes přeloţenou Bíloveckou, bylo projektováno na 

základě nějakých norem, předpisů, standardů. Je to zaloţeno především na disciplíně chodců a 

řidičů. To ţe někdo tyto hranice přestupuje, to uţ nikdo neovlivní. Tak samo jsou nebezpečné 

přechody tady na Bílovecké. Dneska jsem byl svědkem, ţe po Bílovecké jelo auto 91 km/h. 

Tomu se nevyhneme. Je to opravdu částečně v těch lidech. Víc pro to nemůţeme udělat. 

 

Pan Veselý: Zkusme zváţit, ţe moţná i ten semafor je nějaké řešení. 

 

Paní starostka: Pane Muţíku, můţete říct ještě něco k té kanalizaci? 

 

Ing. Mužík: Někdy v říjnu nebo v listopadu jsme byli u pana Ing. Fraita a v podstatě město 

neví, kdy se kanalizace bude dělat. Nejsou na to peníze. Vím, ţe pan primátor jezdí jednat na 

ministerstvo financí na příslušný odbor, ale jestli se mu podařilo vyjednat peníze, to nevím. 

My tady budeme mít jednání s panem Glumbíkem šéfem investic. 

 

Paní starostka: Je to zahrnuto v 7 akcích, které chce město dělat, ale neuměli nám říct, jestli 

to bude ještě letos. 

 

Pan Veselý: Samozřejmě víme, ţe to je zahrnuto do nějakého druhého balíčku. 

 

Ing. Mužík: Není, to uţ je z toho druhého balíčku vyjmuto. Trvalo to osm let a nikdo nic 

nedělal ani nic neodsouhlasil. 

 

Pan Veselý: Je třeba na to tlačit, protoţe to zase zůstane u ledu. 

 

Paní starostka: Určitě se o to zajímáme, nenecháváme to prostě jen tak. 
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Ing. Smetana: Měl bych připomínku, kdyţ je sjezd z toho kruháče jak je nájezd na přeloţku 

Bíloveckéu, tak tam není značka Poruba, ale je tam značka České dráhy. Ta Poruba je 

doprava, takţe to navádí na starou Bíloveckou. To by se mělo přeznačit. 

 

Ing. Mužík: Uţ jsme na to dostali dva podněty, jsou to všechno obyvatelé z ulice Polanecké, 

kteří se doţadovali v rámci veřejné vyhlášky, kdy magistrát odbor dopravy stanovil dopravní 

značení, kterým je zamezeno tranzitu přes centrum Svinova, tak chtěli, aby v rámci této 

vyhlášky bylo toto značení doplněno, ale inţenýr Procházka z odboru dopravy to svým 

rozhodnutím zamítl, protoţe toto značení bylo provedeno v rámci stavby přeloţky Bílovecké, 

takţe jsme těm lidem v podstatě odpověděli, ţe v rámci této stavby to zahrnovat nebudeme, 

ale ţe poţádáme samostatnou ţádostí o zamezení toho tranzitu na ulici Polaneckou. Tam 

samozřejmě musí být tranzit, protoţe se musí vjíţdět na ulici Ostravskou, nějak se tam ty 

náklaďáky musí dostat, nejde to objet přes Polanku. 

 

Ing. Smetana: Ty mi nerozumíš. Kdyţ sjíţdím z kruhového objezdu, tam je značka Poruba 

doprava. 

 

Ing. Mužík: To má na to vazbu. Chceme, aby ta Poruba šla směrem na Rudnou. 

 

Pan Trnka: Byla přeloţena za 100 mil. Kč Bílovecká a doprava se tady absolutně nezlepšila. 

Jak to bude v budoucnosti? Bude tady průjezd zakázán? Budou jezdit lidé po nové 

komunikaci? Pokud ne, tak je to na nic. Zrušila se moţnost projet autem na Dubí a já jsem to 

počítal, ţe 9 z 10 aut odbočuje doleva a jedou buď na Rudnou, na dálnici, nebo na Polanku. 

Jinde se to dá řešit? Například u Kauflandu nevím proč, je průjezd zakázán a ještě tam je u 

baráků zatarasené a je tam zákaz zastavení. Kdyţ tam náhodou někdo bydlí, tak musí projet 

přes sídliště přes 4 retardéry. Pro někoho jde udělat průjezd zakázán a pro někoho ne? 

 

Paní starostka: My samozřejmě nemůţeme dát zákaz vjezdu na ulici Bílveckou, protoţe 

autobusy tady jezdit budou, osobní auta tady samozřejmě jezdit budou a náklaďáky tady 

jezdit nesmí. Ulici nemůţeme úplně uzavřít. 

 

Pan Trnka: Paní starostko, Třebovice uţ to mají 10 let, mají tam čtyřicítku, celé Třebovice 

jsou uzavřené, měšťáci to kontrolují a takřka tam nikdo nejezdí. Celá doprava se 

přesměrovala na Martinovskou. Proč to nejde tady? 

 

Paní starostka: Lze udělat omezovací prvky, nějaká čtyřicítka, nějaký retardér, ale 

nemůţeme tady dát zákaz vjezdu osobním automobilům. 

 

Ing. Smetana: Nemůţe tady být retardér, kvůli záchrance. 

 

Pan Trnka: Já neříkám zákaz vjezdu, já tady taky musím nějak vjet domů, ale nechápu, proč 

tady nemůţe být průjezd zakázán, kdyţ máme novou komunikaci za 100 mil. Kč.  

 

Ing. Smetana: Tam je jediný největší problém v tom, ţe je ulice špatně značená. Většina 

řidičů netuší, ţe je tam nějaká přeloţka Bílovecké. Kdyby ta značka byla dopředu, ţe nájezd 

na dálnici, tak tam řidiči jezdí, ale ona je přímo v kruháči, před ním ţádná značka není, abyste 

odbočil na přeloţku. To je celý problém. Aţ to značení a ta cesta vejde ve známost, tak v tu 

chvíli bude cesta o to víc vyuţívána.  

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

9 

 

 

Pan Trnka: Kdysi tady byl názor, ţe Svinov nemá náměstí, ţe tady bude kašna, ţe tady bude 

prakticky něco jako pěší zóna a ţe doprava bude svedena pryč. Kdyţ to jde u Kauflandu pro 

někoho, kdo tam bydlí, kdyţ to jde v Třebovicích, tak proč to nejde tady? 

 

Paní starostka: Tady vozí rodiče děti do školy. 

 

Pan Trnka: To samozřejmě můţou, kdyţ tady bude průjezd zakázán. Kdyţ tady někdo 

doveze děcko a zastaví, tak můţe pokračovat. Můţe projet kdokoli, kdyţ zastaví do obchodu, 

do školy, do lékárny atd. Pokud tady pojede porubák nebo z polanky a nezastaví, tak spáchá 

dopravní přestupek a máme snad městskou policii, která to můţe kontrolovat. Kdyţ se dělaly 

svinovské mosty, tak policajti tady hlídali a vybírali pokuty a to byla jen půlroční akce a byli 

jsme nuceni např. i my jako stavební firma, kdyţ jsme jeli na betonárku to objíţdět. Protoţe se 

ozval někdo, kdo má navrchu moc. 

 

Ing. Žitník: V podstatě to cítíme stejně jako vy. Třebovice jsou pro nás cílový stav, ale víme, 

ţe se to úplně nepovede, rádi bychom toho dosáhli. Máme měsíc od otevření přeloţky 

Bílovecké. Bavili jsme se se stavebními inţenýry a oni říkali, ţe měsíc je nejkratší doba, aby 

lidé vzali vůbec něco na vědomí. Chceme postupovat tím směrem, o kterém jste tady hovořil. 

Navíc další věc je taková, ţe je to akce kraje. Obvod můţe připomínkovat, ale nemá úplně 

volné ruce. Omezení na Bílovecké určitě, omezit nákladní dopravu určitě.  

 

Pan Trnka: A stará Bílovecká je taky kraje? 

 

Ing. Žitník: Ještě pořád je kraje a bude převedena na obvod. 

 

Paní starostka: Ne na město. 

 

Ing. Poštová: Je to o určité odpovědnosti a ukázněnosti těch řidičů. Průjezd zakázán je 

zboţné přání, ale projede vám kaţdý. On prostě zastaví, koupí si rohlík, kdyţ zjistí, ţe se to 

kontroluje. To bylo kdysi v ulici V Závětří a efekt byl téměř nulový.  

 

Paní starostka: To značení opravdu velmi špatné. To značení mělo být uţ při sjezdu ze 

svinovských mostů. Vím, ţe se městská policie chystá teď v lednu udělat akci, ţe bude 

zastavovat náklaďáky a bude jim osobně vysvětlovat, ţe má příště odbočit na novou 

Bílvoeckou. Bude tratím bez pokut, ale potom uţ začnou pokutovat. To by mělo taky trošičku 

pomoct. Ta nová Bílovecká není nikde v mapách. 

 

Mgr. Ivančo: Uţ je. 

 

Ing. Kuráňová: Já jsem posílala 26.11.2015 ţádost na úřad o dopravní zrcadlo na ulici 

Polaneckou a já nevím, v jakém je to stavu. Poslala jsem to jako občan ţádost elektronicky na 

podatelnu, tak mi přijde automatické potvrzení, ţe se to přijalo a dál uţ nic. Mně by stačilo 

aspoň, kdo to řeší. I pro další lidi by to bylo dobré, ţe jim přijde, kdo to řeší, na koho se 

můţou obrátit. 

 

Ing. Mužík: Řeší to kolegyně Soldánová. Oslovila zhotovitele dopravního značení, byli se 

tam na místě podívat. Zhotoviteli se to nejeví, jako úplně dobré. Je to v takové fázi, ţe jela 

poţádat dopravní inspektorát s panem Lykem z dopravní policie. Pánům se to nelíbí, jako teda 

firmě, která pro nás dělá dopravní značení, tak policii. Myslí si, ţe tam to nebude mít ţádny  
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efekt, ţe rozhledové poměry jsou tam dostatečné, ale protoţe neměla z toho jednání ţádný 

doklad, tak je poţádala, aby jí poslali stanovisko písemně.  

 

Ing. Kuráňová: Tam opravdu není vidět a navíc je na jedné straně přechod pro chodce. Já 

jsem chodec, já neřídím, a kdyţ mám přejít jako chodec, tak tam nevidím, protoţe tam stojí 

auta s těmi neprůhlednými skly, jak jsou parkovací místa na Polanecké, tak přes ně opravdu 

není vidět. A kdyţ přes ně nevidím, tak si myslím, ţe ani malé dítě.  

 

Ing. Mužík: To je názor dopravního inspektorátu.  

 

Pan Trnka: Povaţuji, ţe ta Bílovecká je v jednání. Chtěl bych odpovědět na to, kdo prosadil 

znemoţnění průjezdu kolem Kauflandu, i pro obyvatele, kteří tam bydlí a musí jet přes to 

sídliště, kdyţ uţ tam někdo jede do obchodu, poruší předpis, ale přeci musí přes to sídliště.  

 

Ing. Poštová: Tato záleţitost se řešila kolem roku 2000, kdyţ se stavěl Kaufland. Kaufland 

má přístup z Polské a tam tehdy byl myslím šéf ţivotního prostředí pan Fencl a ten měl 

obrovský problém s vykácením stromů, keřů, ţe se to kácet nemůţe, ţe to nepovolí. 

Vystartoval na nás, ţe to chce z té ulice V Závětří a tehdy byla podmínka, ţe se to musí zavřít 

a Kaufland na to, ţe my jsme souhlas na to dali. S tím Kauflandem byl celkově problém. On 

stojí v katastru Poruby, ale problémy a petice se řešili ve Svinově. Je to nijak nepostihlo. My 

jsme tehdy velice dlouze a tam tehdy ne moc dobrou roli sehrála paní Hauptová, protoţe rada 

tehdy, ona byla v radě, zrušila usnesení zastupitelstva, coţ je nevídané, dneska by se to 

nemohlo stát, protoţe zastupitelstvo to nepovolilo, rada to povolila a pak jsme měli problém 

s tím napojením. Kaufland hradil 215 parkovacích míst na Rošického a podmínka ţivotního 

prostředí byla, ţe se to zastaví. Zastavila se i Letní a Chrpová, protoţe se jinak samozřejmě 

udělala přesmyčka a jezdilo by se přes ten oblouk tam.  

 

Ing. Smetana: Ten důvod toho zamezení průjezdu, ţe by se z toho stala tranzitní cesta, 

protoţe by v tuhle chvíli všichni jezdili přes část V Závětří, by projíţděli nahoru ke Kauflandu 

a v podstatě díky tomu by se vytvořil trychtýř na uzavření přes sídliště a přes ty retardéry se 

omezil ten provoz. On ten provoz tam dneska je, ale z toho důvodu, ţe sousta lidí jezdí nahoru 

do školy a do školky z Janové, z Polanky případě z jiných částí. V okamţiku, kdyby se to 

zprůjezdnilo dolů, tak v tu chvíli se 5. obvod stáhne na tuto cestu dolů a u Slunka v podstatě je 

vytvoří zácpa. Představte si situaci, ţe v okamţiku kdy odbočíte doleva, tak vaši Bílvoeckou, 

kterou chcete zneprůjezdnit, tak se všichni vrátí na Bíloveckou a Polaneckou a na druhou 

stranu zůstane ucpaná, protoţe průjezdná je Francouzská kolem Alpexu projíţdíte nahoru, na 

Rudnou je vlastně hlavní trasa. Dneska odbočit doleva ze Svinova je ráno ve špičce nereálné.  

 

Pan Trnka: Myslíte u bývalého Bytostavu? 

 

Ing. Smetana: Ano.  

 

Mgr. Hrušková: Nic méně v rozpočtu na rok 2015 byly vyčleněny finanční prostředky na 

studii obsluţnosti v této oblasti, protoţe jak jste dobře předeslal, občané Rošického si zase 

stěţují, ţe všichni jezdí přes průjezd zakázán. Takţe měla být udělaná studie, peníze na to 

vyčleněny byly. V jakém je to stavu?  

 

Paní starostka: Studie je rozpracována a je před dokončením.  
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Ing. Mužík: Navrţeno bylo asi 7 nebo 8 variant. Měli jsme tady s projektanty ty studie. Dvě 

varianty, které se jeví jako nejvýhodnější, ten projektant teď dopracovává a někdy do konce 

ledna by nám měl doloţit tu studii. 

 

Pan Trnka: Kdyţ je tam průjezd zakázán, tak na co máme městskou policii, kdyţ tam ta 

policie bude děsit, jako děsila tady při té rekonstrukci a jak děsila na Bratří Sedláčků, tak si 

nikdo nedovolí tady vjet. 

 

Mgr. Kojdecký: Snaţil bych se vás nasměrovat z praktického hlediska jak komunikovat 

s policií. Jako obecní úřad můţeme říct, ţe se něco děje. Vy jako občan pokud máte nějaký 

problém a zavoláte tu polici pravidelně obden nebo co tři dny, tak nastavíte u nich nějaký 

reţim, ţe v té lokalitě je pořád dokola hlášený nějaký problém a oni dejme tomu posílí nebo 

v rozdělovníku dají té příslušné hlídce pokyn, ať se tam častěji vyskytuje. To by měl být spíš 

podnět od občanů. Pokud vy vidíte nebo cítíte, ţe tam ta auta jezdí, volejte. 

 

Paní starostka: Jistě víte, ţe se ve Svinově řeší kanalizace, voda a plyn. Ulice Kuršova, 

Lipová a přilehlé ulice, je to tam všude rozkopané, přibliţně to bude trvat do roku 2017. 

Nicméně je tam problém, ţe řidiči, kteří jedou na vlak, tam odstaví svá auta na těchto ulicích, 

stojí po obou stranách a není moţné, aby tam projely mechanizmy, které mají. Od kdy tam 

bude zákaz vjezdu, pane Muţíku? V dohledné době tam bude zákaz vjezdu a povoleno jen 

dopravní obsluze na křiţovatce U Rourovny x Stanislavského, Kuršova x Stanislavského, dále 

na Bílovecké. Můţe se stát, ţe někdo pojede na návštěvu, můţe přijít policie a bude mít s tím 

problémy. Dva roky to bude trochu problém, ale musíme s tím počítat.  

 

RNDr. Heroutová: Od února by to mohlo platit. 

 

Pan Trnka: Proč obvod neřeší, jsou tam obrovské pozemky, jak byli ti vietnamci, proč se 

neudělá záchytné parkoviště, kdyţ se ví, ţe lidi jezdí na vlak?  

 

Paní Jančíková: To jsou soukromé pozemky. 

 

Ing. Poštová: Kromě toho, ţe nevíme, jaké jsou tam pozemkové poměry, tak my máte nějaký 

rozpočet a nevidím důvod, proč bychom měli stavět parkoviště pro Ostravu? Svinovský občan 

dojede na nádraţí autobusem nebo pěšky. To by nás mělo poţádat město, jestli jim 

poskytneme pozemek, ale určitě to nemůţe být investice městského obvodu. 

 

Paní starostka: Zas tolik těch investic nemáme, abychom si to mohli dovolit. 

 

Ing. Dvorský: V souvislosti se situací, která vzniká kolem ulice Kuršové, ţe by proběhla 

informace přes ostravskou radnici pro občany obecně, aby si to přečetli. 

 

Paní starostka: Jakmile se to spustí, tak budeme samozřejmě občany informovat. 

 

 

  

Konec v 17:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  
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