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26. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 18. 12. 2017 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 26. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

1. ZMOb/0115/17    Schválení programu s úpravou 

2. ZMOb/0126/17    Zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 

3. ZMOb/0120/17    Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-3/2017 

4. ZMOb/0122/17    Pravidla rozpočtového provizoria 

5. ZMOb/0123/17    Návrh rozpočtu Mob Svinov pro rok 2018 a střednědobého výhledu   

rozpočtu na léta 2019-2021 

6. ZMOb/0127/17    Návrh rozpočtového opatření 

7. ZMOb/0117/17    Rozpočtové opatření – přesun rozpočtových prostředků § 2212 

z běžných výdajů na kapitálové (provedení uličních vpustí) 

8. ZMOb/0119/17    Návrh prodeje části pozemku parc. č. 802/383 v k. ú. Svinov, obec  

Ostrava 

9. ZMOb/0118/17    Návrh prodeje části pozemků parc. č. 2742/1, parc. Č. 2743/1 a prac. 

č. 2746 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

10. ZMOb/0116/17    Návrh prodeje pozemku parc. č. 989/4 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

11. ZMOb/0121/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru směny pozemku parc. č. 242/1 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

12. ZMOb/0124/17    Návrh na znění statutu sociálního fondu 

13. ZMOb/0130/17    Rozpočtové opatření – neinvestiční transfer TJ Sokol Svinov 

14. ZMOb/0131/17    Rozpočtové opatření – změna odpisových plánů příspěvkových 

organizací 

15. ZMOb/0125/17    Projednání podnětu občana 

 

16. Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 17 zvolených zastupitelů  

Omluven: Ing. Radim Smetana, Ing. Eduard Dvorský (příchod v průběhu zastupitelstva) 

 

Starostka: Dostali jste materiály, nicméně přibyly další dva na stůl. Navrhuji, abychom tyto 

dva materiály předřadili bodu Různé, tzn. Rozpočtové opatření bychom dali jako bod č. 13, 

materiál o odpisech jako bod č. 14, bod č. 15 bude Projednání podnětu občana a bod č. 16 

Různé. 
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Starostka: Dávám hlasovat o upraveném programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: Přistoupíme k ověření zápisu z minulého zastupitelstva, které se konalo dne 

 25. 10. 2017, kdy ověřovateli byli Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Radim Smetana. 

 

Mgr. Kojdecký: Četl, souhlasí. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva ze dne 25. 10. 2017  

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Jiřina Broulíková, Hana Muţíková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                             Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., MUDr. Ludmila Gelnarová, Ing. Simona Bonková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka seznámila přítomné se svou činností za období 26.10.-18.12.2017 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

Starostka: Dne 14. 11. 2017 proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti na úseku 

školství a závěr kontroly je, ţe nebyly shledány ţádné nedostatky.  

Ještě jednu informaci bych vám podala. Zastupitelé městského obvodu Svinov, 

předpokládám, ţe to byla paní Hrušková nebo jste to podepsali vy opoziční zastupitelé 

všichni, dali podnět na Magistrát města Ostravy ke kontrole financování a způsobu výstavby 

mateřské školy na ulici Stanislavského. Magistrát nás oslovil s tím, ţe chce zaslat podklady. 

Chtěli jich poměrně hodně, řekla bych, ţe úplně všechny. Podklady jsme zaslali a ráda bych 

vám přečetla výsledek. 

„Váţená paní starostko, po seznámení se skutečnostmi uváděnými v podání některých 

zastupitelů Vašeho obvodu, podnět k prověření financování a realizace stavby mateřské školy 

na ulici Stanislavského v Ostravě-Svinově ze dne 25. 10. 2017 a po vyhodnocení Vámi 

poskytnutých podkladů, lze závěrem konstatovat, ţe odbor investiční Magistrátu města 

Ostravy neshledal v postupu Úřadu městského obvodu Svinov v šetřené věci ţádné 

pochybení. Na základě výše uvedeného zjištění si vás dovoluji informovat, ţe z tohoto 

důvodu nebude u vašeho úřadu zahájena kontrola na úseku samostatné působnosti podle 

zákona o obcích.“ 
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K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Starostka: Pokud k tomu nikdo nic nemáte, dávám hlasovat o tom, ţe bereme na vědomí Zápis 

z 15. Jednání finančního výboru a ukládáme plán práce na I. pololetí roku 2018 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                             Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: bereme na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu za 1-9/2017 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o pravidlech rozpočtového provizoria 

Hlasování o návrhu  

Pro: 16     Proti: 0     Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 

Starostka: Víceméně bych se zaměřila na kapitálové výdaje. Jedná se o přílohu č. 2, kde bych 

některé částky detailně popsala.  

Poloţka 2212 – silnice, je tam 200 tis. Kč a je to určeno na studii a projektovou dokumentaci 

změny dopravy na ulici Stanislavského, Kuršova a Kolofíkova.  

Ostatní záleţitosti pozemních komunikací poloţka 2219 za 4. 082 tis. Kč, v sobě zahrnuje 

rekonstrukci parkoviště na ul. Bílovecká ve výši 2 232 tis. Kč, je to vysoutěţená částka, práce 

by se měly provádět na jaře příštího roku. Dále se jedná o projektovou dokumentaci chodníků 

u MŠ Stanislavského, máme v úmyslu propojit ul. Bíloveckou a Stanislavského podél plotu 

MŠ, aby se nechodilo po trávě. Dále je tam chodník a parkovací stání na ul. U Rourovny a ul. 

Kuršova. Asi víte, ţe u ulic U Rourovny a Kuršova není ţádný chodník, je tam jenom tráva, 

takţe je záměr vybudovat chodník a parkovací místo. Dále je tam za 150 tis. Kč na 

projektovou dokumentaci na propojení ul. Kuršovy a U Rourovny.  

Poloţka 3111 – Mateřské školy 170 tis. Kč, jedná se o vybudování posuvné brány na ul. 

Rošického ve výši 100 tis. Kč a 70 tis. Kč je na instalaci nových herních prvků, které budou 

dodány do konce roku na MŠ Stanislavského. Dodají je do konce roku, ale instalovat se 

budou v příštím roce.  

Poloţka 3412 – sportovní zařízení v majetku obce. Tak zde se jedná o to, ţe bychom chtěli 

vybudovat sportovní hřiště za Základní školou Bílovecká 10. Na projektu se zatím pracuje, 

rádi bychom měli projektovou dokumentaci hotovou v I. kvartále příštího roku.  

Poloţka 3632 – pohřebnictví, jak jistě víte, o tom jsme mluvili uţ loni, rádi bychom 

rekonstruovali oplocení hřbitova. Zatím se to všechno připravuje. Je to choulostivá záleţitost, 

některé náhrobky jsou křivé, některé se opírají o tu starou zeď, takţe budeme s kaţdým 

majitelem jednat, aby nevznikla škoda. Polovinu částky uhradíme my a druhou polovinu 

Poruba. 

Poloţka 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené, máme kapitálovou rezervu 7 980 tis. Kč, 

z toho je 5 mil. na Sokolovnu. Asi máte informace, ţe je zadaná soutěţ na dodavatele 

Sokolovny, pokud bude všechno v pořádku, tak by se v dubnu mohlo kopnout a začít stavět. 

A zbytek 2 980 tis. Kč je investiční rezerva. 

 

Pan Macháč: Chci se zeptat na toho Stanislavského, nebyla dotace na ty prvky? 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

4 

 

 

Starostka: Dotace se zatím vyřizuje. Mluvila jsem včera s paní Černochovou, všechny 

podklady byly odeslány a věc se vyřizuje. Dotace nebyla na prvky, ale na zařízení školky. 

 

Mgr. Hrušková: Chtěla bych se zeptat na poloţku 3399 – ostatní záleţitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků, proč má tato komise 110 tis. Kč a proč má komise pro mládeţ, děti 

atd. jen 80 tis. Kč.? 

 

Starostka: Protoţe hodně přibývá jubilantů. Opravdu kaţdý měsíc jich je 10 aţ 15, proto je 

částka navýšena na poţadavek vedoucího komise, protoţe těch lidí je čím dál tím víc.  

 

Paní Jančíková: Těch důchodců opravdu přibývá.  

 

Mgr. Hrušková: V tom případě navrhuji, aby těch 50 tis. Kč na reklamní předměty, které jsou 

v rezervě tady v tomto bodě, byly přesunuty do poloţky 3319, nevidím důvod, proč by se 

měly nechat vyrábět reklamní předměty.  

 

Starostka: Můţete mi váš návrh zopakovat? 

 

Mgr. Hrušková: Navrhuji, aby 50 tis. Kč, které jsou určeny jako rezerva na nákup reklamních 

předmětů, byly přesunuty z tohoto bodu do poloţky 3319 pro děti mládeţ a kulturu. 

 

Starostka: Chtěla bych říct, ţe tyto reklamní předměty jsou taky na různé akce pro děti ve 

Svinově.  

 

Mgr. Hrušková: Různé akce ve Svinově: pouť, pietní akt, vánoční jarmark máte 100 tis. Kč. 

Pravidlem bylo, ţe na tyto akce se sháněli sponzoři. Chtěla bych se zeptat hlavního 

organizátora letošního jarmarku, kolik získal sponzorských darů? 

 

Starostka: Chtěla bych říct, ţe jsme letos získali na sponzorských darech 130 tis. Kč, z toho je 

pokrytý jak jarmark, tak i pouť. Kdyţ se podíváte na ostatní obvody, jaké mají zajímavé akce, 

tak v ţádném případě je nemohou pokrýt ze sponzorských darů. Nechci to srovnávat 

s centrem města Ostravy, kde jsou milionové poloţky na různé akce, ale ať je to Polanka, ať 

je to Plesná, jsou tam velice zajímavé akce, které Svinov nikdy neměl. Myslím si, ţe Svinov 

si zaslouţí nějakou částku, abychom něco pro lidi zajímavého udělali, neţ jsme dělali doteď.  

 

Mgr. Hrušková: To určitě, to nerozporuji. Nicméně teď jste řekla, ţe jste sehnali dost ze 

sponzorských darů, ţe nebylo třeba čerpat z rozpočtu, tak nevidím důvod, proč teď tady, kdyţ 

máme v rozpočtu na příští rok 100 tis. Kč………. 

 

Starostka: Můţeme udělat zajímavější akce a plus k tomu sponzorské dary.  

 

Ing. Bonková: Můţu se zeptat, co se teda chystá za jiné akce? 

 

Starostka: Zatím jsme se o tom ještě nebavili. Pokud uţ nic nemáte, dávám hlasovat o tom, 

abychom přesunuli 50 tis. Kč z reklamních předmětů do poloţky komise pro mládeţ 
Hlasování o návrhu  

Pro: 8      Proti: 5     Zdržel se: 4  

Návrh usnesení nebyl schválen. 
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Starostka: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtu Městského obvodu Svinov pro rok 2018 a 

střednědobého výhledu na léta 2019-2021 včetně přesunů mezi poloţkami běţných výdajů, 

kapitálových výdajů bez omezení výše částky a bez dopadu na závazné ukazatele 
Hlasování o návrhu  

Pro: 12     Proti: 0     Zdržel se: 5 

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele  

Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o rozpočtovém opatření na herní prvky do MŠ na ul. 

Stanislavského 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o tom, ţe schvalujeme sníţení běţných výdajů a zvyšujeme 

kapitálové výdaje o částku 438 tis. Kč 
Hlasování o návrhu  

Pro: 16     Proti: 0     Zdržel se: 1 

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat, ţe jsme projednali ţádost a souhlasíme s prodejem pozemku dle 

znaleckého posudku vč. ostatních nákladů 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17       Proti: 0   Zdržel se: 0   

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat, ţe jsme projednali ţádost a rozhodli jsme prodat části pozemku 

dle znaleckého posudku vč. ostatních nákladů 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17       Proti: 0   Zdržel se: 0   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat, ţe jsme projednali ţádost a rozhodli jsme, prodat pozemek dle 

znaleckého posudku vč. ostatních nákladů 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17       Proti: 0   Zdržel se: 0   

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse 

Mgr. Hrušková: Přečetli jste si pořádně tu jeho ţádost? On ţádá o pozemek na Axmanově 

ulici. 

 

Paní Figarová: To je chyba. On myslel Stanislavského, ale napsal Axmanova. Parcela je 

správně. 

 

Ing. Hauptová: Já si myslím, ţe bychom měli panu Bogdalíkovi vyhovět. Doporučuji vydat 

souhlasné stanovisko. 

 

Ing. Ţitník: Můţu se zeptat na důvod, proč doporučujete směnu? 

 

Ing. Hauptová: Byla jsem tady u jednání zastupitelstva, kdy se tady projednávaly jeho ţádosti. 

Zakládají se na pravdě.  

 

Starostka: Já si myslím, ţe vyměnit pozemek u Mlýnky, kde není ţádný přístup a pro nás je 

úplně bezcenný za pozemek, který je v centru Svinova asi není zrovna nejvhodnější. 

Samozřejmě na to můţe mít kaţdý jiný názor.  

 

Mgr. Hrušková: Pokud si dobře vzpomínám, tak jsme se bavili o regulaci Mlýnky s tím, ţe 

Bogdalíkův pozemek u Rudné nepotřebujeme, v podstatě on musí povolit přístup a souhlasit 

s výstavbou regulované Mlýnky, tak nevidím důvod, proč budeme dalších 10 let čekat na 

vyvlastnění jeho pozemku. 

 

Starostka: Vyvlastnění nebude trvat 10 let. Zhruba do roka by to mělo být. 

 

Mgr. Hrušková: Tak jako dálnice na Opavu, ţe? 

 

Starostka: To je trochu jiná situace. 

 

Ing. Poštová: Vy si tady protiřečíte. Jestliţe musí podle zákona strpět to vyčištění, tak proč 

bychom mu směňovali pozemek. Proč bychom měli teď hlasovat o návrhu paní Hauptové, ţe 

budeme směňovat zcela lukrativní pozemky za baţinu, kdyţ to nebudeme potřebovat. Počkala 

bych na vyvlastnění. 

 

Mgr. Hrušková: Proč máme čekat na vyvlastnění, kdyţ on musí strpět tu stavbu?  

 

Ing. Poštová: To je úplně jedno. V kaţdém případě jde zatím jenom o vyčištění. V podstatě 

práce můţou probíhat, vyvlastnění jak jsme se informovali, nebude tak dlouho, tak proč 

bychom to směňovali. To uţ jste prošustrovali před osmi nebo devíti lety a teď podruhé. 

 

Starostka: Projekt, který je zpracovaný, je na dvě etapy. Jeden je k pozemku pana Bogdalíka, 

tam se můţe začít, jakmile dostanou územní rozhodnutí a mezitím se to vyvlastní, takţe se to 

nezdrţí. 

 

Mgr. Hrušková: Kdy bude zahájena tato akce? Sama paní Poštová dobře ví, jak dlouho se ta 

akce táhne.  
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Starostka: Dneska probíhalo jednání mezi Diamem a AWT rekultivace. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe chci slyšet termín. 

 

Starostka: Ještě ho neznám, takţe vám ho nemůţu říct.  

 

Mgr. Hrušková: Aha. 

 

Starostka: Paní Hauptová, chcete pozměňující návrh?  

 

Ing. Hauptová: Jestliţe se vám tento pozemek zdá dost lukrativní, tak ho vyměňme za jiný 

pozemek. Ráda bych došla ke shodě. Vy jste u toho nebyli, kdyţ se dělal projekt strouhy, 

nevíte, jak vypadá strouha, kdyţ se vylije. Vy nevíte, jak vypadal projekt, kdyţ se potřeboval i 

pozemek pana Bogdalíka. 

 

Ing. Poštová: Já to vím velmi dobře. Objíţděla jsem sedláky a sháněla jsem souhlasy, které vy 

jste neměla. Souhlasy se sehnaly, projekt se posunul. Dokonce, jestli si vzpomínáte, tak se 

tady hlasovalo o prodeji asi za 380 tis. Kč. Pan Bogdalík tady seděl, nechal to prohlasovat a 

příští den přišel ke mně a smál se mi do obličeje, ţe chce milión. Vím velmi dobře, proč 

obvod nevykoupil ty pozemky. Takţe teď vůbec nechápu, kde berete tu smělost, ţe takový 

návrh můţete podat. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla v souvislosti s tím zeptat předsedkyně povodňové komise, 

kdy naposledy zasedala komise podle zákona o obcích a jak často musí zasedat. 

 

Starostka: Toto byl poměrně úsměvný dotaz na magistrát města, všichni se nám smáli, ţe 

povodňová komise zasedá pouze, kdyţ je povodeň, takţe samozřejmě nezasedla, protoţe 

povodně nejsou. Tak paní Hauptová, chcete hlasovat o pozměňovacím návrhu? 

 

Ing. Hauptová: Ano. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu paní Hauptové. 

 

Ing. Poštová: Prosím chtěla bych to hlasování zapsat jmenovitě. 

 

Starostka: Měli bychom přesně specifikovat ten návrh. Připravte znění toho bodu, o čem 

budeme hlasovat. Ţádám komisi o znění. Jak se komise dohodla? 

 

Ing. Bonková: Dohodli jsme se, ţe necháme původní znění návrhu, nebudeme dávat 

pozměňovací návrh. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o nesouhlasném stanovisku k záměru směny pozemku parc. č. 

242/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava a paní Poštová poţaduje jmenovitě hlasování 
 

Hlasování o návrhu  

Pro: 16 – Ing. Bonková, Ing. Broulíková, Buček, MUDr. Gelnarová, Mgr. Hrušková, Ivan, 

Jančíková, Mgr. Kojdecký, Ing. Forstová-Kuráňová, Macháč, Muţíková, Popková, Ing. Poštová, 

Pščolka, Ing. Wieluchová, Ing. Ţitník 

Proti: 0    

Zdržel se: 1 – Ing. Hauptová 
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Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starostka: Dávám hlasovat, ţe jsme projednali znění statutu a schvalujeme znění statutu 

sociálního fondu zaměstnanců 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17       Proti: 0   Zdržel se: 0   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starostka: Dávám hlasovat, ţe jsme rozhodli poskytnout TJ Sokol Svinov neinvestiční 

transfer ve výši 315 tis. Kč 
Hlasování o návrhu  

Pro: 16       Proti: 0   Zdržel se: 1   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starostka: Dávám hlasovat, ţe schvalujeme rozpočtové opatření, kterým se zvyšují běţné 

příjmy a zvyšují se běţné výdaje 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0   Zdržel se: 0   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 15) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starostka: Prosím, aby iniciátoři tohoto bodu, pokud mají nějaké dotazy, aby je vznesli. 

 

16:50 – příchod ing. Dvorského 

 

Mgr. Hrušková: Já se toho asi ujmu. Rádi bychom se zeptali, jakým způsobem byla řešena 

úprava projektové dokumentace chodníků na ul. Stanislavského a paní starostka a paní 

Gelnarová si nechaly udělat chodník aţ k brance. 

 

Starostka: Máte ještě nějaký dotaz? Odpovíme na to komplexně. 

 

Mgr. Hrušková: Jakým způsobem to bylo financováno a zda jste ochotni nám předloţit 

faktury. 

 

Ing. Poštová: Já mám k tomu takovou procesní připomínku. Bylo to v ţádosti o schválení 

veřejného zastupitelstva, jako bod, kdyţ navrhovatel navrhuje projednat nějakou záleţitost, 

tak samozřejmě by měl předloţit, co chce projednat a s jakým usnesením. Domnívali jsme se, 

ţe došlo k fúzi termínově mimořádného zastupitelstva, o které jste poţádali, takţe to je jako 

bod, ale můj poţadavek je, aby navrhovatelé navrhli, o jaké usnesení se bude hlasovat. Jinak 

je to záleţitost bodu „různé“. 
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Starostka: Vyjádří se k tomu někdo z vás? Paní Samková, nevíte, kdo to podepsal jako první? 

 

Ing. Samková: Já to tady nemám. 

 

Ing. Dvorský: Kdyţ to vezmu od prvopočátku, před rokem a půl občané, kteří bydlí na ulici 

Kuršové a přilehlých ulicích, si poţádali v rámci rekonstrukce chodníků a komunikací o 

moţnost, aby tam travnatý pruh před jejich domem nebyl. Radnice rozhodla, ţe jim to 

nepovolí a tito občané byli vyrozuměni striktně „ne“. Mě se jako zastupiteli po morální 

stránce nelíbí, ţe občan nemůţe, my mu to zakáţeme a my jako zastupitelé, kteří bychom 

měli být vzorem pro občany, my si to před svým plotem uděláme. Myslím si, ţe by bylo 

vhodné, aby bylo doloţeno v rámci této akce, ţe byla provedena změna projektu a ţe tuto 

změnu projektu někdo odsouhlasil. To je naprosto logické. Pak aţ jsou následné akce typu 

„doloţte nám, ţe jste si tu dlaţbu koupila, doloţte nám, ţe vám ji někdo poloţil“, to je aţ 

druhotné. Proč jsme nebyli o tom informováni v rámci rozhodnutí rady, ţe bylo přijaté 

usnesení, ţe je změna projektu, ţe před číslem popisným tím a tím, bude zelený pás zrušen? 

 

Starostka: Tomu já rozumím, ale řekněte mi, o jakém usnesení bychom měli rozhodovat? 

 

Ing. Dvorský: My vezmeme na vědomí jako zastupitelstvo, ţe bylo předloţeno to, co jsme 

poţadovali, tzn., ţe byla předloţena změna projektové dokumentace a rozhodnutí rady, ţe 

toto je odsouhlaseno.  

 

Starostka: Ještě jednou, jak to chcete? 

 

Ing. Dvorský: Zastupitelé berou na vědomí, ţe byla předloţena změna projektu a tato změna 

projektu byla akceptována Radou městského obvodu Svinov. 

 

Starostka: Aby se to vysvětlilo, tak bych dala slovo panu Muţíkovi, který nám k tomu něco 

řekne. 

 

Ing. Muţík: Oprava komunikací po rekonstrukci vodovodu, plynovodu a kanalizace byla 

v podstatě rozdělena na dvě etapy. I. etapu provedla firma SWIETELSKY. V rámci I. etapy 

byla provedena rekonstrukce ul. Kuršovy, části ulice Lipové, Malátové a Mičurinovy. 

Projektová dokumentace, o které tady mluvíte, nevím, jaké máte vy informace, ale projektová 

dokumentace, která byla zpracována na opravu těchto chodníků a komunikací, byl to projekt 

výměr dlaţeb a výměr asfaltových ploch, výměr travnatých ploch, které se v rámci této akce 

měly dělat. K opravě komunikace a chodníků není třeba zpracovávat ţádnou projektovou 

dokumentaci. Pokud se to dělá ve stávajících trasách, ve stávajících výškách, tak není potřeba 

vyhazovat statisíce korun za projektovou dokumentaci. Tvrdil tady pan Dvorský, ţe se na vás 

obrátili občané na ulici Kuršová, ţe ţádali o zpevnění. Omlouvám se, ale neeviduji ţádnou 

ţádost. Pokud vím, tak lidé na ulici Kuršově si sami svévolně upravili předzahrádky, mají tam 

travnatou plochu před stávajícím chodníkem a svým oplocením. Někteří tam mají vysypaný 

kačírek, někteří si tam vysadili rostliny, někteří tam mají keříčky, někteří trávu. Nakonec si ti 

vlastníci vysypali ten travnatý pás kačírkem na vlastní náklady. II. etapa stavby pokračovala 

na ostatních ulicích, začalo se na ulici Stanislavského a postupně se pokračovalo aţ k ulici U 

Rourovny, Tiché, Glinkové a Leopolda Kříţe. Na všech těch komunikacích, které se 

opravovaly, základním záměrem bylo zrušit 30 cm travnaté pásy mezi chodníkem a cestou a 

tuto plochu zpevnit, tzn., chodníky byly jako by přisunuty od plotu k silniční obrubě ke  
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komunikaci. Hlavním důvodem proč to je, proto aby lidé kdyţ zaparkují auto, aby 

nevystupovali do trávy.  

 

Mgr. Hrušková: Takţe nám tím chcete říct, ţe ta část chodníku, o které se teď tady bavíme, 

byla v podstatě v souladu s tím, jak byla ta stavba plánovaná? V tom případě nevidím důvod, 

proč si paní Gelnarová a Wieluchová něco proplatily v souvislosti s tou dlaţbou. 

 

Ing. Muţík: Ta výměra nebyla součástí projektu. 

 

Mgr. Hrušková: Aha.  

 

Ing. Muţík: Proto si to zaplatily. 

 

Mgr. Hrušková: Já se teď ptám, jestliţe si občan Svinova bude chtít na obecním pozemku, 

cokoli postavit nebo vybudovat svévolně, tak jsme mu tím potvrdili, ţe můţe. 

 

Ing. Muţík: My samozřejmě tyto věci radě předkládáme, ale předkládáme pouze takové, kdy 

se na těch našich pozemcích má parkovat, nebo předkládáme, kdyţ se má na našich 

pozemcích zřídit vjezd. Takový vjezd a parkování musí splňovat určité technické parametry, 

musíme mít vyjádření policie atd. Nepředpokládáme, ţe si někdo na našem pozemku něco 

zpevní a budeme se muset tomu dále věnovat. Nevidím rozdíl, jestli si to někdo vysype 

kačírkem nebo vydláţdí nebo si tam vysadí nějaké rostliny.   

 

Pan Macháč: Tak já zase rozdíl vidím. Ti lidé, co si to tam vysypali kačírkem nebo si tam 

zasadili květiny, tak spravovali humus, který vy jste převzali. To oranisko, co oni tam 

vysypali, tak to bylo na grcání, jestli jste to neviděli. Mám fotodokumentaci. 

 

Mgr. Hrušková: Nesouhlasím s tím, ţe se proti tomu občané neohradili, vím minimálně o paní 

Řehákové, která dodnes ani jednou ten zelený pás neposekala, protoţe s tím nesouhlasí a dala 

to obci jasně najevo.  

 

Starostka: Ona nemusela dát obci ţádný souhlas, to co je za plotem, to je obecní. Obec má 

povinnost to sekat a starat se o to. Občané si to roky a roky sekají sami, ale je to povinnost 

obce. Moţná by nám to mohli vysvětlit pan Dvorský a paní Hauptová. Minulé volební období, 

kdyţ jste byli v radě, tak jste nechali zpracovat projekt na okrasnou ulici Kuršovu, na ulici s 

obytnou zónou. Na ulici bez jakékoliv úpravy vody, plynu, ničeho, prostě jenom dlaţba, 

chodníky, stromy, lavičky, byl projekt za 20 mil. Kč. Nikdy by Svinov takovou částku na 

jednu ulici a navíc vedlejší, nezískal. Projekt nás stál 600 tis. Kč. Kdyţ jsme tento projekt 

podepisovali, tak jste ani vy, pane Dvorský, ani vy, pane Machači, neměli jedinou 

připomínku. 

 

Pan Macháč: Nemohl jsem mít připomínku, protoţe jsem v té době nebyl zastupitel.  

 

Starostka: Utratili jsme 600 tis. Kč za něco, co bylo od začátku odsouzeno k zániku. Chápu, 

ţe se nějaké projekty musí realizovat, ale takové, které mají nějaký smysl. Byl projekt na 

školku, nedostala se dotace, postavila se školka jiná. Bez projektu nemůţete ţádat peníze. Tak 

ať nám pan Dvorský s paní Hauptovou řeknou, jaký měli úmysl na obytnou ulici Kuršovu za 

20 mil. Kč.  
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Ing. Poštová: Jen jsem k tomu chtěla doplnit, já jsem tu poznámku chtěla udělat také. Byla to 

obytná zóna, projekt za 600 tis. Kč, a kdyţ jsme nastoupili v roce 2010, tak tady byly 

občanské iniciativy, petice a protesty, ţe to nikdo na Kuršové nechtěl. Mělo se to případně 

zjistit dříve, neţ se dalo 600 tis. Kč za projekt. 

 

Mgr. Hrušková: Takových nerealizovaných projektů je na radnice spousta. Je pěkné, ţe jste 

teď rychle odklonili zájem zastupitelstva od vašeho vlastního plánu na něco jiného. Paní 

Poštová tady minule nařkla bez přítomnosti paní Hauptové, ţe si za obecní peníze nechala 

vydláţdit příjezd do své garáţe nebo do svého domu. Paní Hauptová nám na rozdíl od vás je  

schopna a ochotna předloţit celému zastupitelstvu fakturu a objednávku firmě, která ji toto 

realizovala. Bylo to ve stejné době, kdy se tam stavěl chodník, proto taky pan Vonšík v té 

době na tuto akci upozornil a paní Hauptová samozřejmě byla připravena na podněty ze 

zastupitelstva v té době opozičního a byla schopna toto doloţit. My totéţ chceme po paní 

Gelnarové a Wieluchové, o nic jiného nejde.  

 

Pan Ozner: Chtěl bych říct jednu věc, v prvé řadě, ţe lituji toho, ţe jsem něco takového 

vypustil z úst a ţe jsem tady mezi vás zasel takové sémě nesvárů, za to se omlouvám. 

Samozřejmě to, co říká pan Muţík je velmi zajímavé, ale já si nedovedu přestavit, jak by 

Svinov vypadal, kdyby si opravdu kaţdý na tom plácku, který původně byl určen pro tu 

travnatou plochu, udělal, co chtěl. Všichni jednají v jednotném vizuálním stylu, všechno nějak 

vypadá, kdyby si opravdu kaţdý dělal, co chtěl. Jeden by si tam nasadil trávu, druhý květiny, 

třetí by si to vysypal kačírkem, čtvrtý struskou, protoţe se mu líbí. Jak to je s tím jednotným 

vizuálním stylem té obce, jak jste to vlastně mysleli? To, co jsem tady promítl, člověk se 

prostě snaţí to dovést k lepšímu, snaţí se svými ústy říct názory jiných. Já jsem se poučil. 

Občané, kteří za mnou chodili a říkali: „proč já tady mám ten travnatý pás před domem a proč 

ho někteří nemají?“. Takţe moje připomínka je k tomu, ţe kdyţ si tady začne dělat kaţdý 

před svým domem na komunikaci nebo na prostranství, které patří obci, co chce a vy mu dáte 

moţnost, tak to opravdu nedopadne dobře. 

 

Ing. Ţitník: Děkuji za vaši připomínku, pane Oznere a prakticky to vidím podobně. Pokud by 

Svinov neměl za sebou nějakou historii, začínalo by se dneska, tak to řešení by asi takové 

bylo vhodné, ale máme tady záleţitost jiţních svahů, kde ty předzahrádky jsou provozovány 

v různém reţimu. Kdybychom se přiklonili ke striktnímu řešení a řešení na základě povolení 

rady, taky bychom některým občanům Svinova umoţnili jakousi svobodu v tom nakládání 

s těmi pozemky, které oni nevlastní, ale které logicky spadají k tomu jejich domu, některým 

bychom to právo odepřeli. Dneska nevím úplně přesně, jak tu situaci řešit. Jsme 

konfrontováni s tím, ţe se jezdí na jiţní svahy na předzahrádky kácet stromy na obecním 

pozemku, které úřad tam nikdy nevysadil. To znamená, ţe do jisté míry, to co jste řekl, ţe 

kaţdý nakládá s tím pozemkem dle vlastní vůle je pravda. Je to historický stav, můţeme se 

pokusit to nějak vyřešit, ovšem nejsem si vůbec jistý, jestli se nám to povede, tak aby byli 

všichni spokojeni. 

 

Pan Ozner: To se vám nepovede nikdy. 

 

Ing. Ţitník: Rád bych řekl k samotné realizaci té zakázky, aby to nevypadalo tak, ţe úřad 

odvádí špatnou práci, nebo ţe nekoná. Tato zakázka byla dosti problematická uţ ve fázi 

projekční, kdy ty výměry neseděly o 30% se skutečností. Díky iniciativně úřadu a díky tomu, 

ţe pan Muţík s paní Soldánovou fyzicky spočítali ty výměry, jsme došli k nějakému 

výsledku, na základě kterého se mohlo soutěţit. Pak proběhla soutěţ, ze které vzešel vítěz a  
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ten se pustil do realizace. Ta I. etapa té realizace nebyla úplně ideální, coţ potom sebou nese 

ty věci, na které poukazoval pan Macháč. Pokud je ten smluvní partner problematický, tak se 

s ním i problematicky dohadují ty nedodělky. Myslím si, ţe ta druhá část proběhla daleko 

lépe. Dneska jsou ty zásadní věci hotové a budou na jaře probíhat jemné terénní úpravy. 

Takţe to jenom na vysvětlenou, aby to nebylo jen negativní. 

 

Starostka: Ještě bych připomněla, ţe rada udělala zásadní změny v tom, ţe rozhodla o 

vybudování dalších vpustí a rovněţ, ţe všechny ulice kromě ulice Kuršovy měly být 

v původní staré dlaţbě. Tím, ţe se uvolnilo milión korun, tak je celá ta oblast v nové dlaţbě. 

To je taky změna, která je strašně pozitivní.  

 

Paní Jančíková: Všechny silnice jsem si procházela a dívala jsem se, jak je to uděláno. 

Některé ulice se mi opravdu nelíbí. Byla jsem překvapena, pane Oznere, ţe jste řekl, ţe jste 

měl zelený pás u domu. Celá Kolofíkova je vydláţděna a ty chodníky jsou opravdu široké. 

 

Pan Ozner: Paní Jančíková, já jsem nikdy zelený pás neměl. 

 

Paní Jančíková: Aha, tak já jsem to tak nějak pochopila, promiňte. Někde jsou ty chodníky aţ 

neúměrně široké. Dříve jsem chodívala po Svinově, tak ty zelené pásy některé byly šílené, 

protoţe někdo tam měl půlmetrovou trávu, bylo to ošklivé. Je škoda, ţe se to nevydláţdilo 

více těch míst nejen u paní Gelnarové a Wieluchové. 

 

Pan Ozner: Samozřejmě máte pravdu s tou historií, ţe si tam někdo v minulosti zasadil 

stromy, teďka se bohuţel ale stavělo na zelené louce, takţe bych si dovolil s vámi v tomto 

nesouhlasit. Samozřejmě, já jsem to tady uţ říkal, ţe Svinov se změnil k nepoznání, Svinov 

funguje jinak. Děláte kus práce, ale ten začátek byl katastrofální. Samozřejmě pan Muţík to 

můţe dosvědčit, já mám pracovnu na ulici, vidím je tam, kaţdý týden tam projíţdí auto, kdyţ 

se něco děje zavoláme si, nemáme problém, kdyţ řeknu, tak druhý den tam jsou lidi. 

Spolupráce je naprosto fantastická. Neshazuji nic, naopak chválím. Akorát říkám, bohuţel 

tam došlo k této situaci, ţe se lidé ptají prostě, proč ten zelený pás před tou paní starostkou a  

před tou paní Gelnarovou není. Říkám jim, ţe se mají zeptat na obci.  

 

Pan Vlček: Musím říct, ţe jsem se dneska prošel po tom Svinově. Bydlím vedle paní 

Gelnarové a musím říct, ţe ty chodníky jsou všude v jiném rozměru. Chtěl jsem se zeptat, 

kdyţ se řeší rozšíření toho chodníku, tak samozřejmě kdyby tam byl travnatý pás, tak by tam 

musely být udělány obruby. Ty obruby tam udělané nejsou, tzn., o to je ta částka samozřejmě 

tímto poníţená. Zámková dlaţba je nezanedbatelná poloţka, kdyţ si spočítám metry 

obrubníků a dále práce k tomu, samozřejmě nějaký dovoz hlíny. Na ulici Kolofíkové to bylo 

vydláţděné úplně celé, neměl jsem s sebou metr, ale myslím si, ţe je to vydláţděné skoro ve 

stejné šířce jako na Stanislavského. Samozřejmě tam to je vidět, protoţe to je první ulice. 

Ulice U Rourovny tam je vydláţděná taky. 

 

Mgr. Hrušková: Víte, o co jde, ţe někteří lidé to chtěli vydláţdit taky, ale nebylo jim to 

umoţněno.  

 

Pan Vlček: V rámci stavby nevím, kolik přišlo za tím zhotovitelem a zeptalo se, jestli to lze 

nebo nelze. 
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Ing. Bonková: Já jsem jenom chtěla říct, ţe dovolujeme občanům, aby si předzahrádky 

zařídili v podstatě tak jak chtějí, ţe si myslím, ţe to není úplně pravda, protoţe znám 

minimálně jednu rodinu ve Svinově na naší ulici, která musela podávat vysvětlení na 

zatravňovací dlaţbu. Nemyslím si, ţe je to úplně tak volné.  

 

Starostka: To bylo jako parkovací místo. 

 

Ing. Bonková: Nebylo to jako parkovací místo, ale ano odstavují se tam auta.  

 

Ing. Poštová: Já bych chtěla jen doplnit, jak pan Ţitník mluvil o Jiţních svazích, tedy o 

řadových domcích, kde aţ na několik, nevím přesně kolik, řekněme 10 % v průběhu let 1998, 

aţ teď byly na ţádosti vlastníků řadovek obvodem prodány. Takţe někteří, a je to zcela určitě 

podstatně menší část neţ ta druhá, tak asi 10%, 20 % vlastní předzahrádky a ostatní je 

nevlastní, mají tam příjezdy, chodníky vydláţděné, kaţdý co ho napadlo, tam vysadil a o tom 

mluvil pan Ţitník, ţe ty jiţní svahy z 80 % minimálně jsou všechny ty plochy, nikoliv 

zahrady, ale ty předzahrádky, ve vlastnictví obce a kaţdý si tam dělá, co chce. 

 

Paní Popková: Já bych se k tomu chodníku chtěla vrátit, chtěla bych, aby ta ulice 

Stanislavského, protoţe jsme tam školku postavili a nikdo si neuvědomil, moţná z nás málo 

kdo jezdí s kočárkem, já jezdím s tím kočárkem, tam jak je další ten chodník, tak kočárek a 

ještě někdo jít jiný, prostě musí vlézt na cestu. Zamysleme se nad tím, jestli neudělat celý ten 

chodník, celou ulici Stanislavského. A co bych ještě chtěla, kdyţ uţ jsme u toho. Chodí se do 

školky, chodí se přes dětské hřiště, tam ten kousek, lidi by si tam měli nechat gumáky, vlézt 

do gumáku přejít na cestu a zase přezout, protoţe já uţ o tom mluvím tři měsíce, udělejte to. 

Není opravdu nikdo, kdo by poloţil aspoň ty kachle staré, aby tam prostě šlo projít.  

 

Starostka: My jsme o tom mluvili. Jde o ten metr chodníku. Uděláme to v nejkratším moţném 

termínu.  

 

Mgr. Hrušková: Jak dlouho ještě bude zákaz vjezdu na ulici Stanislavského a proč to tak ještě 

pořád je? 

 

Ing. Muţík: Zákaz vjezdu bude, pokud nebude ta stavba zcela dokončena, protoţe nám v těch 

ulicích pořád parkují řidiči, kteří nejsou ochotni zaplatit parkovné v před nádraţím prostoru. 

Stále tam odstavují auta, proto tam jsou ty zákazy vjezdu a druhým důvodem je, ţe není 

dokončena stavba. Bylo to teď na poslední radě, je prodlouţen souhlas s dopravním značením 

- to je jeden důvod a druhý důvod je ten, ţe jsme minulý týden objednali aktualizaci projektu 

na regulaci dopravy v celé této lokalitě od ulice Lipové aţ po ulici U Rourovny a od 

Stanislavského aţ po ulici Tichou. 

 

Mgr. Hrušková: Jaký je tam plán? Co tam bude za značky? 

 

Ing. Muţík: To ještě nevíme, ten projekt se musí aktualizovat. Předpokládáme, ţe budou 

vyznačena nějaká parkovací stání. Bylo to kdysi zpracováno ve dvou variantách, jedna byla, 

ţe ta parkovací stání budou volná pro všechny a druhá varianta byla, ţe nějaká parkovací 

místa budou volná a další na parkovací karty. Vzhledem k tomu, ţe došlo k nějakým stavbám, 

postavila se školka, vyrostly tam nové rodinné domky, opravily se komunikace, změnily se 

vjezdy u některých domů, tak je potřeba ten projekt aktualizovat.  
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Mgr. Hrušková: V souvislosti s tím se chci zeptat: V okamţiku, kdy byla otevřena Rudná, kdy 

bude realizována ta změna úpravy na Rošického? 

 

Mgr. Kojdecký: Já bych navrhoval ukončit bod „podnět občana“ a toto uţ dát do různého. 

 

Starostka: Myslím, ţe jsme k této věci řekli uţ všechno. Nevím, jaké usnesení bychom k tomu 

měli přijmout. Poţádám paní Poštovou jako předsedkyni návrhové komise. 

 

Ing. Poštová: Já se znovu zeptám navrhovatelů, o čem chcete, abychom hlasovali. 

 

Ing. Hauptová: Já jsem ještě něco chtěla do diskuze k ulici Kuršové. Projekt k ulici Kuršové 

se dělal proto, protoţe občané tam na Kuršové a přilehlých ulicích byli nespokojeni s tím, ţe 

jim tam parkují lidé, kteří chodí na nádraţí. Jak vidím, otázka je stále stejná. Uvědomte si, ţe 

tehdy ještě nebyla parkovací místa od nádraţí po svinovské mosty, ţe nefungoval Šimek, ţe 

nefungoval dostatečně další parkovací prostor. Situace byla kritická, a proto jsme odborníky 

nechali zpracovat jakýsi způsob, který by preferoval občany v této lokalitě. Vidím, ţe tady 

správce komunikací má stále tytéţ problémy, takţe se bude muset v uvedené lokalitě 

vytipovávat, jak se tam bude parkovat, protoţe některé domy nemají vjezdy, kde by mohly 

umístit svá auta, některé domy jsou přímo do chodníku a v jednom domě není jenom jedno 

auto, ale více aut, takţe jak počet aut v této lokalitě tak počet cestujících, kteří si tam 

odstavují auta, neustále roste. Proto ten projekt.  

 

Starostka: Ten projekt řešil jednu ulici a všechno by to posunul do jiných. To se musí 

komplexně řešit celá čtvrť a ne jedna ulici za 20 mil. Kč.  

 

Ing. Hauptová: To je jedno za kolik miliónů. 

 

Starostka: To není jedno. 

 

Ing. Hauptová: Je to jedno, musel se udělat projekt, který by umoţnil lidem a občanům, kteří 

tam jsou, solidně parkovat. Já jsem tady nebyla 25. 10. 2017, kdyţ se tady hovořilo o 

dláţdění. Ano, bije to do očí, ale vůbec nechápu, jak tě napadlo dávat do souvislosti dláţdění 

parkovacího místa u domu mého manţela s dláţděním chodníku na obecním pozemku? 

 

Ing. Poštová: to je to samé. Já jsem to neudělala nikdy. 

 

Ing. Hauptová: Ono se snadno mluví o tom, kdyţ tu někdo není. Jestliţe se dělaly chodníky, 

za coţ tady panu Muţíkovi děkuji, protoţe to je jediný chodník, kde uţ lidé mohou chodit. 

Tehdy ještě tudy chodili z červených domů. Takţe se dělal chodník a můj muţ, protoţe je 

zedníkem, objednal u pana Květoslava Březiny, ţe mu dá objednávku a ţe mu vydláţdí 

parkovací místo. Ne ţe bych to měla zadarmo, ne ţe by to bylo za obecní peníze, jde o 

vydláţdění soukromého pozemku.  

 

Ing. Poštová: to je na soukromém pozemku? 

 

Ing. Hauptová: Ano. 

 

Ing. Poštová: Dobře. 
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Ing. Hauptová: Proč ses mě nejdříve nezeptala? Ono se dobře mluví o tom, který tu není. 

 

Ing. Poštová: Já bych to klidně řekla i před tebou. 

 

Ing. Hauptová: Tak si nejdříve zjisti, jestli jsem to zaplatila nebo ne, vlastně ne já, ale manţel. 

 

Ing. Poštová: Dobře. Já chci obhajobu k tomu projektu na ulici Kuršova, tak tady slyšíme, ţe 

občané chtěli a potom občané protestovali. Tak to mi nějak nesedí. Dělá se projekt za 600 tis. 

Kč, tak by občané měli být účastni toho tvůrčího procesu a akceptovat jaké jsou jejich 

představy, jak řešit prostor před nimi.  

 

Starostka: Ukončeme tuto diskuzi a vyzývám navrhovatele, jaké přijmeme usnesení k tomuto 

bodu. 

 

Ing. Dvorský: Ať je to jednotné. 

 

Paní Popková: To jsem řekla, ať se vydláţdí celé. 

 

Ing. Dvorský: To je v pořádku, tak si to tady řekněme. My teď vypadáme před lidmi, jako 

stádo tupců, protoţe jedním to nedovolíme, jak tady říká pan Ozner a na druhé straně my to 

děláme jinak.  

 

Tak v tom případě, jestli souhlasíte, tak ať je usnesení, ţe se vydláţdí celá ulice 

Stanislavského a ţe se chodník rozšíří, ale potom budeme muset panu Vlčkovi, paní 

Gelnarové a paní Wieluchové vrátit peníze a bude to v pořádku. 

 

Pan Macháč: Komedie hadra. 

 

Starostka: Jste na zastupitelstvu, pane Macháči. 

 

Ing. Ţitník: Prosím nepřijměme nějaká usnesení teď v atmosféře zastupitelstva, ţe budeme 

něco nějak řešit, co se týče chodníku na Stanislavského. Řekněme si, ţe se nad tím zamyslíme 

a potom k tomu přijmeme nějaké rozhodnutí.  

 

Mgr. Kojdecký: Já bych chtěl říct, ţe Dan má pravdu, protoţe zatím nevíme, jestli vůbec 

v rámci nějakého projektu nebo měření, nebo do jaké kategorie to spadne, jestli to bude vůbec 

reálné. Měli bychom dát usnesení, ţe zastupitelstvo ukládá radě zhodnotit moţnost poloţení 

dlaţby v rámci celého chodníku na ulici Stanislavského.  

 

Ing. Muţík: Já bych jenom technicky. Ten chodník je tam asi o 20 cm uţší, protoţe dále jsou 

kabelové vedení, na které nelze postavit obrubník.  

 

Pan Macháč: Kdyţ to bude vydláţděné celé, tak tam nemusí být obrubník.  

 

Ing. Muţík: Ano, pokud by to bylo celé vydláţděné, tak tam nemusí být obrubník. Potom je 

ještě řešení udělat chodník na opačné straně.  

 

Starostka: Já bych tedy navrhla, je to zajímavá myšlenka, ţe bychom uzavřeli ten bod, ţe jsme 

vzali na vědomí informace, které zde zazněly. 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

16 

 

 

Ing. Poštová: Zastupitelstvo ukládá radě, aby vyhodnotila rozšíření chodníku po celé délce. 

 

Pan Ozner: Chtěl bych ještě o jednu věc poţádat. Samozřejmě by bylo dobré, abyste oslovili 

ty občany, kde se tady toto bude realizovat, abyste opravdu nevypadali hloupě.  

 

Ing. Poštová: To by asi moţné nebylo, protoţe je to náš pozemek a jednoznačně vyplývá 

z toho, všichni víme, jaký je tady problém s parkováním a zejména v této oblasti. Kdyţ se to 

protáhne po celé délce, udělají se nízké nájezdy, aby to auto mohlo půl na půl parkovat, tak 

budeme mít v podstatě podélné parkování po celé délce.  

 

Paní Popková: Tak tu značku tam ani nedávejte, protoţe tam po celé délce budou stát cizí 

auta. 

 

Ing. Poštová: To uţ je otázka toho řešení 

 

Starostka: Takţe si dovoluji navrhnout, ţe zastupitelstvo projednalo podnět občana a další bod 

by byl, ţe ukládá radě zhodnotit moţnost rozšíření chodníků po celé délce ul. Stanislavského, 

od ul. U Rourovny aţ po ul. Lipovou. 
Hlasování o návrhu  

Pro: 18      Proti: 0   Zdržel se: 0   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Ing. Dvorský: Já bych ještě technickou, právě v tom projektu, který byl dnes tak lehce 

napaden, bylo doporučeno tím zpracovatelem, abychom zavedli abonentní a rezidentní zóny. 

Toto je dost tvrdé řešení, ale já bych to řešil, tak nějak s citem pro svinovské občany, ţe těm, 

kteří mají zájem a musí parkovat na komunikaci, nemají svoje parkování v rámci svého 

pozemku, aby jim byly vydávány nějaké průkazky, které by měli za okny. Těchto lidí by se 

policajti nedotýkali, ale těch, kteří co tady budou navíc. 

 

Starostka: O tom mluvil pan Muţík, ţe to bude ve dvou variantách, aby tam nestály cizí auta.  

 

Různé:  

 

Pan Macháč: Pozemek pod svinovskými mosty, který je oplocený a vysypaný kameny, patří 

komu? 

 

Starostka: městu. 

 

Pan Macháč: Není tam moţné vybudovat parkoviště pro auta, která parkují na nádraţí? 

Problém bude pořád, kdyţ se tam vybudují další parkovací místa a dá se nějaká cena, tak ti 

lidé stejně budou hledat, kde platit nebudou muset. Není problém tam udělat parkování 

zdarma nebo za symbolickou cenu?  

 

Starostka: To nebude stačit.  

 

Pan Macháč: Myslím si, ţe by to mohlo stačit.  

 

Ing. Ţitník: U těch svinovských mostů je nějaké období udrţitelnosti toho projektu, to je první 

věc a druhá věc, bylo nějaké neformální jednání na úrovni kraje a víceméně se mnou, kdy se  
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chtěl obecně zástupce informovat na různé moţnosti řešení této situace ve věci parkování. 

Navrhoval jsem řešení, aby se tam parkovalo, ale asi obecné řešení problému parkování ve 

Svinově je cena placeného parkování. Dokud bude ta cena toho parkování niţší neţ cena 

taxíku, tak vţdycky bude ten cestující chtít, aby stál co nejblíţe nádraţí. Bohuţel je to do jisté 

míry dost tvrdé, ale chceme chránit svinovské občany, tak pravděpodobně budeme muset jít 

touto cestou. Neříkám, ţe to je nějaké rozhodnutí, ale je to názor můj, je to názor do diskuze a 

uvidíme, jak se to posune dál.  

 

Paní Jančíková: Mrzí mě, ţe České dráhy tady nemají ţádné parkoviště. V Přívoze je 

parkoviště. 

 

Pan Macháč: V Přívoze nemají České dráhy ţádné parkoviště. V Přívoze má město 

parkoviště.  

 

Paní Jančíková: To je jedno. RegioJet má parkování v Komě. 

 

Pan Macháč: Kdyby České dráhy měly pozemek, tak určitě parkoviště mají. Pokud vím, tak 

SŢDC nabídlo Svinovu zřízení nějakých dotací parkoviště. Nevím, jestli paní starostka se 

SŢDC zaţádala o nějakou spolupráci na parkoviště.  

 

Starostka: Pokud si vzpomínám z toho posledního jednání, tak ten váš kolega mi měl poslat 

podklady k tomu a neposlal vůbec nic.  

 

Pan Macháč: Pan kolega vám říkal, ţe máte jako město dát ţádost o vybudování parkoviště a 

ţe SŢDC dosahuje na dotace k vybudování parkoviště a vy jste vznesla dotaz, tak mi napište, 

co tam mám napsat.  

 

Starostka: Já jsem řekla, ať mi dá pokyny, co k tomu potřebuji a dala jsem mu vizitku. Říkal, 

ţe se mi ozve a neozval.  

 

Pan Macháč: Myslím si, ţe to je zájem obce, aby se obec zajímala, kdyţ SŢDC řeklo, ţe má 

moţnosti sehnat dotace na parkoviště.  

 

Ing. Dvorský: Jen informace pro vás. Přišel jsem dnes pozdě, protoţe jsme měli v letošním 

roce závěrečnou komisi ţivotního prostředí Rady města Ostravy. Hodnotila se tam práce za 

celý kalendářní rok a dělal se plán práce na I. pololetí roku 2018. Vţdycky se tam tipují firmy, 

které mají co dočinění s ţivotním prostředím v rámci města Ostravy a já jsem tam na tento 

rámec nechal na měsíc březen vsadit jednání s ředitelem silnic a dálnic ve vztahu ke dvěma 

věcem:  

1. Protihlukové bariéry, které budeme chtít řešit ve vztahu i s Porubou a ve vztahu k nově 

připravované otevření prodlouţené Rudné. Budeme na to dost tvrdí, budeme po nich 

poţadovat novou matematickou simulaci stavu, který bude po spuštění tohoto obchvatu 

Ostravy. Všichni si dovedeme představit, ţe ta intenzita se zvýší, takţe budeme na to tlačit. 

2. Na toto jednání si budeme chtít přizvat zástupce Hnutí Ostravak pana Semeráka, co by šéfa 

dopravy na městě, kterému budeme důrazně připomínat situaci, která je na sjezdu 

z kruhového objezdu dolů do Svinova na Polanku na tom Téčku, kde vlastně ústí nová 

Bílovecká. Mnohdy je tam situace ve špičkách neúnosná, ţe tam byl za jeho předchůdce 

připravený kruhový objezd, ničemu to tam nebrání, byly na to blokované finance, byly na 

to stanoviska odborných pracovníků, takţe to chce jenom zrealizovat. 
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Kromě jiného je tam spousta finančních prostředků a nejen Svinov, ale všechny střední a malé 

městské obvody nevyuţívají finance, které v této komisi jsou. Můţu vám říct, ţe třeba 

Moravská Ostrava a Přívoz ta je vyloţeně drzá, ta by zase chtěla skoro všechno.  

 

Starostka: My jsme vyuţili kaţdý rok dotaci, jednou jsme opravili zeleň na hřbitově, další 

jsme opravili náměstí Brauna a teď chystáme další etapu a to je úprava Rošického. Ráda bych 

řekla něco k tomu kruhovému objezdu. Poslala jsem dopis na dopravní odbor Magistrátu 

města Ostravy, kruhový objezd byl zpracován, ale byl zpracován při vjezdu na Polanku, kde 

bydlí pan Picek, není zpracován u toho Téčka. Mám informace přímo z odboru dopravy. To 

Téčko je špatné, kruhový objezd by tam měl být, ten prostor tam je, ale není zpracována 

studie, ani nebyly peníze na to, jak říkáte vy. Bylo to předjednáno a zpracováno u výjezdu na 

Polanku, jak bydlí pan Picek.  

 

Ing. Poštová: Já bych podpořila, jak to říká pan Dvorský, tam to Téčko je mnohem horší neţ 

kdyţ já jsem si rozmlátila auto na tom druhém výjezdu. Pokud sjíţdíte z kruhového objezdu a 

chcete odbočit vlevo, tak tam zabrzdíte všechny za sebou a je tam kolaps. Díky tomu ta nová 

Bílovecká, tak trochu ztrácí význam. Skutečně ta doprava tam není taková, jak jsme si 

představovali, ţe to ulehčí Svinovu. Měli bychom na to myslet, i kdyţ tady bude třeba jiné 

obsazení a tohle prosadit.  

 

Starostka: Tady je ještě další problém, jak si tady zavedl Hornbach brány na parkování, tak 

v některých okamţicích je zastaven celý provoz na kruhovém objezdu. Vjezd má totiţ strašně 

blízko, kaţdý není dost rychlý, takţe tady je otázka času, kdy to budeme muset taky řešit, aby 

bránu posunuli někde jinde.  

 

Pan Ozner: Já bych se chtěl zeptat pana Muţíka, jak je ulice Kolofíkova, Tichá a roh Jelínka, 

tam je v podstatě nedodělaný kus té křiţovatky, tzv. U Cigána. Jakým způsobem se to bude 

řešit? 

 

Ing. Muţík: Ta křiţovatka je ve zvýšeném tzv. zpomalovacím prahu, protoţe je do ní nájezd 

z cyklostezky, bude se to řešit na jaře, aţ budou vhodné klimatické podmínky. Teď se to 

během stavby nestihlo.  

 

Pan Ozner: Takţe zase tam bude ten zpomalovací práh? 

 

Ing. Muţík: Ta křiţovatka je celá zvednutá do zpomalovacího prahu. Chceme, aby tam nebyly 

tak prudké nájezdy jako tam byly, aby to bylo milosrdnější vůči řidičům i těm cyklistům. 

 

Pan Ozner: Ještě jeden dotaz zase za občany, ulice, kde vlastně bydlí pan Procházka, my uţ 

jsme o tom hovořili, a paní Blaţková, tam ta dlaţba po tom roce uţ opravdu vypadá jako by 

tam leţela 100 let. Budete to nějakým způsobem řešit nebo ne?  

 

Ing. Muţík: Teď si neuvědomuji to místo. 

 

Paní Popková: Jak bydlí Eliška, naproti. 

 

Pan Ozner: Tam uţ je ten chodník opravdu v katastrofálním stavu. 
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Ing. Muţík: Bude se to určitě řešit, pokud bychom se s firmou nedohodli, u obou těch firem 

máme bankovní záruku. 

 

Pan Macháč: Já jsem se ptal, uţ kdyţ se Kuršova začala spravovat, jak je tam to místo na 

kontejnery. Říkal jsem, jestli se to tam nevydláţdí, protoţe ty kontejnery stojí na trávě. Bude 

se to tam dláţdit pod nimi? 

 

Ing. Muţík: Počítáme s tím taky na jaře. 

 

Ing. Hauptová: Chci se zeptat, dostali jsme všichni kalendář s fotografiemi pana Bosáka, obec 

se s ním nějak vypořádala vzhledem k autorským právům jeho fotografií? 

 

Starostka: My bychom si nedovolili udělat kalendář bez jeho souhlasu. To jsou fotky, které on 

fotil a my jsme dohodnuti. 

 

Paní Popková: Uţ je jarmark za námi, ale my jsme koupili stoly ty kulaté, vysoké na jedné 

noze. Mně na tom jarmarku chyběly, protoţe Štěpaník, co tam prodával, měl on svůj stůl. 

 

Mgr. Kojdecký: Ne, byly tam další dva. 

 

Paní Popková: A kde?  

 

Mgr. Kojdecký: Byly tam rozmístěné před těmi stánky. 

 

Paní Popková: Já jsem je tam nenašla. 

 

Mgr. Kojdecký: Opravdu tam byly oba dva v prostoru. 

 

Mgr. Ivančo poděkoval za uplynulý rok a popřál do nového roku vše nejlepší a hodně úspěchů 

ve volbách v roce 2018. 

 

Starostka: Ještě jedna informace, nám se podařilo po dlouhé době a peripetiích koupit 

multifunkční vozidlo na Technický dvůr v hodnotě 2,7 mil. Kč. Chtěla bych vám všem 

poděkovat za práci, kterou vykonáváte, přeji vám klidné svátky a hodně zdraví do příštího 

roku a dovolte, abych vás pozvala na menší občerstvení, které jsme připravili. Končím 

zastupitelstvo. 

 

Konec 17:50 hodin 

 

Zapsala Lucie Fucimanová 

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová            Ing. Daniel Žitník 

             starostka                        I. místostarosta 
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Ověřovatelé:  

 

Ing. Jiřina Broulíková  

 

 

Hana Mužíková 


