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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 08.09.2021 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 16. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

3. Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2021 

4. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

5. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 970/1 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

6. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/384 a pozemku 

parc. č. 530/26 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

7. Návrh na vydání stanoviska k záměru darování pozemku parc. č. 3075/99 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

8. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 2881, parc. č. 2882/1 a 

parc. č. 2883 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

9. Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

10. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

11. Rezignace předsedy a členky Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 14 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: RNDr. Jiřina Kábrtová, Ing. Helena Wieluchová 

Starosta: Všichni jste dostali materiály. Máte někdo nějaké připomínky? Nikdo. 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  13                         Proti:  0   Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o Ing. Hanu Hauptovou a Ing. Helenu Wieluchovou. Paní Wieluchová tady 

není, tak ji se na ověření zeptáme příští zastupitelstvo. 

Ing. Hauptová: Souhlasím bez připomínek. 

Starosta: Dávám hlasovat o ověření zápisu. 

Hlasování o návrhu 
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Pro:   14     Proti:   0   Zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Hana Mužíková, Martin Macháč 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                     Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Daniel Žitník, Mgr. Lenka Hrušková, Mgr. Viktor Kojdecký,  

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                            Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

ČINNOST STAROSTY 

11. června 2021 

• Jednání Kovalský  

  Výsledek: možnosti evropských dotací pro obvod 

14. června 2021 

• Jankostav - objízdné trasy – výstavba Polanka 

 

• Policie PČR Onderek - kancelář starosty 

 Výsledek: pomoc při řešení dopravy z důvodu četných rekonstrukcí a uzavírek  

15. června 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD - ÚMOb Svinov, TD 

16. června 2021 

• Ředitelství MP - Ing. Plaček, 

Výsledek: pomoc při řešení dopravy z důvodu četných rekonstrukcí a uzavírek měření 

rychlosti 

• Jednání IP Systém Svinov - výstavba Svinov – ul. Jelínkova 

Výsledek: Základní informace o požadavcích na výstavbu 

18. června 2021 

• Jednání HARMONOGRAM  - PD-REKO MK, SVINOV JIH  

Výsledek: Požadavek na zkrácení termínu dokončení jednotlivých etap 

21. června 2021 

• Jednání životní prostředí Mgr. Němečková Ph.D - "Úprava - zastávky ul. Ostravská“  

Výsledek: Nutná úprava projektu dle požadavku OŽP 

• Sbor starostů 

22. června 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

• Schůzka Rengl   

Výsledek: Možnosti umístění plakátovacích ploch ve Svinově - podmínky 

• Jednání LUDVÍK projektant - zastávky Ostravská  

Výsledek: Nutná úprava projektu dle požadavku OŽP 

23. června 2021 

• Zastupitelstvo města Ostrava  
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24. června 2021 

• Bytový soubor ELZA dopravní řešení  

Výsledek: Představení záměru dopravního řešení 

• Kruhové objezdy (umělecká díla) - Dopravní komise  

Výsledek: Možnosti a požadavky umístění 

25. června 2021 

• Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Proskovicích  

28. června 2021 

• Rozlučkové pondělí 9A + 9B - Myslivna Janová 

29. června 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

• Kontrolní den PD-REKO MK, SVINOV JIH 

30. června 2021 

• Jednání Ing. Sládečková odbor školství MMO 

Výsledek: O možnosti zařazení projektu Sportoviště za ZŠ Bílovecká do programu ČSA.  

1. července 2021 

• Pravidelná návštěva Městské policie  

13. července 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

16. července 2021 

• Jednání p. Kučerová MMO  

Výsledek: Představení projektu Slezák – pracovnice odboru školství 

20. července 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

27. července 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

3. srpna 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD - ÚMOb Svinov, TD 

• Kontrolní den PD-REKO MK, SVINOV JIH 

• Konzultace s vedením odboru školství MMO ohledně investic pro rok 2022 pro obvod 

Svinov  

Výsledek: Podpora výstavby nového areálu za ZŠ Bílovecká 10. 

• Rozšíření areálu PPL, p. Palas, projektant  

Výsledek: Představení záměru na rozšíření areálu společnosti PPL 

5. srpna 2021 

• Jednání ohledně dopravního řešení na křižovatce ul. Elza Trioletová x Polská na 

MMO 

Výsledek: Řešení nesouladu vyjádření odboru dopravy ke stavbám v této oblasti.  

9. srpna 2021 

• Pravidelná návštěva Městské policie  

• Jednání pozemek Holušovi x Tomíšci ul. Psohlavců, Mgr. Antlová 

Výsledek: Pomoc při řešení koupě pozemku ve vlastnictví státu ČR 

10. srpna 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD - ÚMOb Svinov, TD 

• Řešení komunikace PD-REKO MK, SVINOV JIH - ul. Hrabyňská 

11. srpna 2021 

• Jednání ČEZ - Urbaníkova  

Výsledek: Příprava podkladů pro přeložku el. vedení. 

12. srpna 2021 
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• Jednání EKOLAMP 

Výsledek: Vyhodnocení spolupráce 

13. srpna 2021 

• Jednání p. Podešva ČEZ  

Výsledek: Nabídka fotovoltaických elektráren na objekty obvodu 

17. srpna 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

18. srpna 2021 

• Jednání p. Hoferová, ul. K Lípě,  

Výsledek: Stanovisko obvodu na požadavek stavby účelové komunikace 

• Předání staveniště - Oprava vodovodu v oblasti ul. Závětří, Nad Porubkou 

a ul. Myslivcova, ul. Jasná  

19. srpna 2021 

• Jednání Oprava vodovodu v oblasti ul. Závětří, Nad Porubkou a Myslivcova, ul. Jasná 

– projektová dokumentace  

Výsledek: Zpracování projektové dokumentace na chybějící částí povrchů komunikací. 

24. srpna 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

25. srpna 2021 

• DDH jednání Žemla 

Výsledek: Úprava povrchů DDH  

26. srpna 2021 

• Jednání Lipová VOSTAV - ČÍŽEK - ul. Lipová 

Výsledek: Požadavek na pronájem pozemků a opravu kanalizace 

27. srpna 2021 

• Jednání DIAMO náměstek Šrámek, „MLÝNKA“ 

Výsledek: Stanovisko společnosti DIAMO, a.s.   

28. srpna 2021 

• Jednání Jiří Spáčil – oplocení areál hřiště 

Výsledek: Řešení společného oplocení 

31. srpna 2021 

• Pravidelná schůzka s ředitelem TD  

1. září 2021 

• Vítání prvňáčků ZŠ Bílovecká 1, ZŠ E. Rošického 

• Jednání k PD Márnice Svinov  

Výsledek: Předání kompletní projektové dokumentace 

2. září 2021 

• Jednání Ing. Melichárek 

Výsledek: Úprava komunikace a zastávek U Olší 

• Jednání vedoucí investičního odboru Ing. Jančálek MMO  

Výsledek: Požadavek na zvýšení dotace na úklid přednádraží  

• Jednání Hadamczik  

Výsledek: Možné investice v přednádraží. 

3. září 2021 

• Pravidelná návštěva Městské policie  

• Kontrolní den PD-REKO MK, SVINOV JIH - ul. Hrabyňská 

• Jednání náměstek ministra Jiří Vzientek a ministr kultury Lubomír Zaorálek 

Výsledek: Možnosti získání účelové dotace pro rekonstrukci „Sýpky“ 

7. září 2021 
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• Pravidelná schůzka s ředitelem TD 

 

16:15 hodin přišel Bc. Martin Prusek 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

Bc. Prusek: To by se spíš hodilo do různých, ale rád bych to neodkládal a chtěl bych oznámit, 

že rezignuji na předsedu kontrolního výboru. Asi jsou otázky proč? Ale důvod je jednoduchý, 

já jsem si vzal za úkol, abych dělal kontrolu technického dvoru, která teď po tom roce a půl 

proběhla, vše bylo dokončeno, a tedy neshledávám další důvod, proč bych v tomto 

pokračoval. Děkuji za pochopení. 

 

Starosta: Dobře. 

 

Ing. Poštová: Já bych taky chtěla oznámit svou rezignaci z funkce člena kontrolního výboru. 

Děkuji. 

 

Starosta: Dobře. Projdeme materiály a před různým bychom provedli volbu do výboru. 

 

16:22 odchází Ing. Eva Poštová, CSc. 

 

Starosta: Tak pokračujeme v materiálech a potom se k tomu vrátíme. 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Program jednání: 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu k 30. 6. 2021 

2. Kontrola stavu pohledávek k 30. 6. 2021 

3. Plán práce na 4. čtvrtletí 2021 

Průběh jednání: 

 

Bod 1: Zpráva o vývoji rozpočtu k 30. 6. 2021 

 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Zpráva o vývoji rozpočtu k 1–6/2021 

• Plnění příjmů k 30. 6. 2021 

• Čerpání výdajů k 30. 6. 2021 

• Přehled rozpočtových opatření k 30. 6. 2021 

• TD – Zpráva o výsledku hospodaření k 30. 6. 2021 

• ZŠ a MŠ – Rozbor hospodaření k 30. 6. 2021 

• ZUŠ – Rozbor hospodaření k 30. 6. 2021 

Rozpočet na r. 2021 byl schválen ve výši 81.330 tis Kč. Během 1-6/2021 byl navýšen na 

90.655 tis Kč, tj. o 9.325 tis Kč. Největší podíl na růstu objemu rozpočtu za první polovinu 

roku má zapojení volných zdrojů městského obvodu. 

Struktura položek s uvedením finančního objemu je podrobně popsána v důvodové zprávě 

materiálu a v Přehledu rozpočtových opatření roku 2021 dle časové posloupnosti. 

Plnění příjmů (41%) je odpovídající polovině roku. Nízké čerpání výdajů (29%) je způsobeno 

zejména kapitálovými výdaji (k 30. 6. je vyčerpáno pouze 9% rozpočtu). Kapitálové výdaje 

tvoří z velké části rezerva na vybudování hřiště na ul. Bílovecká (13.710 tis. Kč) a prostředky 

zapojené na realizaci akce rekonstrukce povrchů komunikací jižní části Svinova (13.200 tis. 

Kč).  
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K hospodaření příspěvkových organizací:  

• Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ k 30. 6. 2021  777.173,85,-Kč  

• Hospodářský výsledek ZUŠ k 30. 6. 2021   129.244,03,-Kč  

• Hospodářský výsledek TD k 30. 6. 2021   -522.719,68,-Kč  

 

Základní škola a mateřská škola a Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily vykazují k  

30. 6. 2021 zisk. Technický dvůr vykazuje ztrátu 522.719,-Kč. Tato ztráta je způsobena 

zejména navýšením odpisů, službami spojenými s nájmy prostor TD, zvýšenými náklady na 

zimní údržbu, náklady na nájem drtiče, zvýšenými náklady v čerpání materiálu. Tyto náklady 

jsou částečně kompenzovány nižším čerpáním mzdových prostředků (úspora cca 500.000,-

Kč).  

TD by neměl k polovině roku vykazovat ztrátu. Ředitel TD Svinov předpokládá, že v 

podzimních měsících dojde k úspoře a tím k vyrovnání ztráty z první poloviny roku. 

 

Všechny předložené materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2021 jsou 

pečlivě a přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov i jím zřízených příspěvkových organizací. V čerpání rozpočtu k 

30. 6. 2021 nenašel finanční výbor žádná pochybení.  

Finanční výbor doporučuje věnovat pozornost čerpání prostředků TD, tak aby na konci roku 

bylo docíleno vyrovnaného rozpočtu. 

 

Bod 2: Kontrola stavu pohledávek k 30. 6. 2021 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Pohledávky bytové správy k 30. 6. 2021 

• Pohledávky ostatní k 30. 6. 2021 

V porovnání s koncem roku 2020 vykazují pohledávky po splatnosti v oblasti „ostatní“ i v 

oblasti „bytové správy“ nárůst.  

V oblasti bytové správy bylo začátkem 07/2021 připsáno SIPO 166.581,-Kč a část 

evidovaných pohledávek byla uhrazena, byly podány 2 žaloby, dále se jedná o úroky z 

prodlení (jsou předmětem žádosti o prominutí pohledávky).  

V oblasti ostatní, oddíly fakturace a pronájem pozemků, zde je nárůst způsoben zejména 

situací COVID, jedná se neuhrazené nájmy a pronájmy. Již je v řešení (splátkový kalendář, 

žádost o snížení nájmu). 

Hospodaření v oblasti pohledávek považuje finanční výbor za standardní. 

 

Bod 3: Plán práce FV ZMOb Svinov na 4. čtvrtletí 2021 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-9/2021 

2. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

 

Starosta: Máte někdo připomínky k tomuto zápisu?  

 

Bc. Prusek: Chtěl jsem se zeptat, jestli někdy v minulých letech došlo k tomu, že by technický 

dvůr byl v záporných číslech? 

 

Ing. Fortová-Kuráňová: Ne. V polovině roku nebyl v záporných číslech, naopak byl tam 

mírný zisk.  

 

Bc. Prusek: A ty roky předtím, když to vedl tady náš kolega? 
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Ing. Forstová-Kuráňová: Nevím. 

 

Starosta: Jestli můžu na to částečně odpovědět. Když se podíváme na složení tehdy 

technického dvora a v současné době, tak tam chyběl pracovník, což se evidentně musí 

projevit na financování technického dvora, a ne hospodářském výsledku. V tu chvíli v 

podstatě běžel jeden plat navíc. 

 

Bc. Prusek: Pokud vím, tak jeden zaměstnanec byl odejit a druhý byl nabrán, tak to se rovná 

ne? 

 

Starosta: Stav, který tam je dneska je totožný s tím, co byl kromě toho jednoho. 

 

Mgr. Kojdecký: To, že je technický dvůr ve ztrátě, to je jedna věc, ale podívejme se jaké má 

pohledávky a jaké má závazky. Závazky má přes milion a pohledávky tuším do 100 tis. Kč. 

Jestli to není někde špatně, protože on je v nějaké platební neschopnosti mi to připadá. Pozor 

na to, aby se to nesklouzlo někde, kde nechceme. 

 

Starosta: Děkuji za upozornění. 

 

Ing. Mališ: Kdybych se měl vyjádřit k nějaké ztrátě, tak je třeba si uvědomit, že úderem 1. 

ledna u nás začalo intenzivně sněžit. Tyto prostředky nás velmi zatížily, protože během třech 

měsíců jsme dodavatelské firmě zaplatili 500 tis. Kč, prosypali jsme 150 tis. Kč za sůl a když 

to řeknu, tak dva a půl měsíce intenzivní práce plus naše mzdy a všechno bylo vlastně hrazeno 

z rozpočtu technického dvora. Už v měsíci lednu jsme se propadli do ztráty zhruba 400 tis. Kč 

a v měsíci únoru jsme byli mínus 703 tis. Kč. Ta zima je bohužel takto nastavena, příspěvky 

jsou stále stejné, takže my tu zimu umořujeme během následujících dvanácti měsíců do 

účetnictví a do rozpočtu organizace. Dále si je třeba říci, že skončila zima a začala příprava 

techniky na jarní údržbu a seče. Technika samozřejmě každým rokem stárne, o to víc náklady 

na to rostou, je třeba si uvědomit, že ceny náhradních dílů jsou o 10 až 20 % výše, pro příklad 

uvádím naftu, kterou jsme kupovali v lednu za 26 Kč a dneska je za 31,50 Kč. Já se vlastně 

dostávám do pozice, kdy přijdou nejvíce výkonů pracovních, když byla zima a potom přišel 

duben, květen, červen, červenec, to jsou sečení a v té věci není jakoby prostor, aby se ta ztráta 

700 tis. Kč z února se rozpustila během dvou, tří měsíců při rozpočtu milion korun, který 

dostáváme, měsíčního plnění. Dále tím, že se nějaká technika obměnila, tak samozřejmě 

vzrostly i odpisy, které samozřejmě odvádíme oproti rozpočtu navíc, je to 180 tis. Kč. Dále je 

třeba říci, co nás zatíží. Firma OZO nám přestala tolerovat ten systém toho ukládání dřevního 

odpadu pod trávu a posílání na kompostér, tím pádem to, co se sveze jsme povinni roztřídit 

tam a poslat na kompostárnu, samozřejmě klestí a všechny věci, které svezeme se musí podrtit 

a pak odvést. Já bych řekl k tomu je další věc, která přibývá, není odpad organizace, to 

svezeme z hnědých kontejnerů, tam klesá podíl trávy a roste podíl chvoje a dřevin. Jen pro 

zajímavost k 30.6. jsme podrtili zhruba 90 tun odpadu, který jsme museli přeměnit v dřevní 

hmotu, odvést jakoby drtičem přes firmu OZO. To jsou náklady, které bohužel vyplynuly z 

provozu a se musíme s tím porovnat. Drobné překročení výdajů je na straně bytového a 

nebytového hospodářství, to řídí pan Plucnar, takže je to položka, která přes nás protéká. Jsou 

zde dále investice, které jsme povinni dělat, a to děláme, jde o mobiliáře městského obvodu. 

Co se týče té ztráty. Samozřejmě ztrátu evidujeme, děláme úsporná opatření, tak aby byla 

správná a po rozdělení pana účetního máme k 31.8. ztrátu -370 tis. Kč, takže to postupně 

klesá, takže během měsíců září a říjen, než začne zase nějaké sněžení, tak se ztráta vynuluje. 

Další významnou položkou je vyúčtování služeb, protože mi dneska nájemci poskytujeme  
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služby, který platí zálohy a koncem roku se veškeré služby, myslím tím, strážní službu, úklid 

a topení, které se samozřejmě vyúčtují a vstoupí jakoby příjem do našeho hospodaření. 

Doposud se to vedlo zvlášť jako zálohy na služby. Jsme v mínusu na konci kalendářního 

měsíce. Za dva roky se nám podařilo nějakou částku přišetřit a tím pádem nemusíme žádat 

zřizovatele, aby nám poskytl příspěvek. Všechny závazky vykrýváme. 

 

Bc. Prusek: Děkuji. V tomto roce už je spočítané, že za OZO budete platit více peněz? Jak je 

to řešeno v rozpočtu na příští rok, navýší se o tu částku?  

 

Ing. Mališ: Příprava rozpočtu je na dalším jednání. 

 

Starosta: Rozpočet se bude chystat a probíhají jednání k tomu. 

 

Ing. Mitura: Vy to drtíte, vznikne štěpka a vy to posíláte na OZO? 

 

Ing. Mališ: Hromadíme větve atd., a když se nedá hnout, tak objednáme od firmy OZO drtič, 

který vlastně přijede i s nakladačem a provede drcení toho klestí s tou trávou. 

 

Ing. Mitura: Takže to drtí oni? 

 

Ing. Mališ: Ano, oni to drtí a odvezou si to. 15. února jsme odvezli necelých 40 tun drceného 

materiálu a 14. června to bylo 41 tun. 

 

Ing. Mitura: Chtěl jsem se zeptat, jestli je to jenom dřevní hmota, která je z těch hnědých 

kontejnerů nebo je to ještě něco dalšího? 

 

Ing. Mališ: Ne, je to i z činnosti údržby stromů. Kdybychom měli štěpkovač by se dalo tvořit 

kvalitnější štěpka, ale z toho systému, kdy my dneska svážíme z těch bílých kontejnerů jako 

by bioodpad, kde jsou větve, chvojí, tráva a květiny, tak vlastně vzniká z toho taková 

nevzhledná kaše.  Ten systém je otázka, buď to budeme dělat, ale OZO nám to přestalo 

tolerovat. 

 

Ing. Mitura: To netolerují nikomu v Ostravě a divím se, že vám to nezatrhli dříve.  

 

Ing. Mališ: Oni už remcali loni na jaře. V letošním roce nám poslali jednu fúru zpátky, ať si s 

tím děláme, co chceme. 

 

Ing. Mitura: Jde o to, jestli by bylo možné vejít ve styk s Ostravskými městskými lesy s 

panem ředitelem, oni mají deponie v Bělském lese, kdybyste jim sváželi takovou tu hrubší 

dřevní hmotu, kterou nejste schopni zpracovat, větve a další věci. Čímž jsme samozřejmě 

snížili, protože všechno ostatní je zpoplatněno. Odvoz větví je zpoplatněn, tzn., pokud se to 

nenadrtí vlastními silami a nepoužije se ta štěpka na kúrování výsadeb nějakých, což by bylo 

řešení mít štěpkovač, takže tímto způsobem by se dala ta položka ponížit. Pokud se to 

nechává odvážet OZO, tak ti si to nechají klidně zaplatit. 

 

Starosta: Štěpkovač byl v návrhu v rozpočtu na tento rok 

 

Ing. Mitura: Buď najít nějakou firmu, která to zpracovává, nebo vlastními silami podrtit.  
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Paní Jančíková: Já myslím, že byste měli upozornit lidi, ať tam nedávají do těch hnědých 

kontejnerů to dřevo, aby to bylo někde mimo. 

 

Starosta: To je v rámci celé Ostravy a jsou občané, kteří se chovají, jak se chovají, to my 

samozřejmě nemůžeme úplně ovlivnit.  

 

Paní Jančíková: Alespoň to napsat do hlasatele, aby to ti lidé to tam nedávali. 

 

Starosta: To můžeme. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zápis ze 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov, ze dne 25.08.2021 a schvalujeme plán práce finančního výboru na 4. čtvrtletí 

2021 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                  Proti: 0   Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze:  

Paní Jančíková: Proč na technickém dvoře, je tam razítko a je tam podpis pana, bylo mi 

řečeno, že je to dělník pana Tarnawy? Je tam napsané po dobu nepřítomnosti, bylo to 25.8., já 

mám dojem, že mu to nepřísluší, aby tohle, když není jmenovaným do nějaké funkce, aby toto 

podepisoval. 

 

Ing. Mališ: Pan Tarnawa je pověřený a jmenovaný mým zástupcem, který vlastně zastupuje 

organizaci v době mé nepřítomnosti. V době od 20.8 do 2.9. jsem čerpal řádně dovolenou, 

tudíž po dobu mé nepřítomnosti mě v plném rozsahu zastupuje pověřený člen, a to je pan 

Tarnawa. 

 

Paní Jančíková: Já nevím, ale není nikde jmenovaný. Hledala jsme to na stránkách a nikde 

není jmenování. 

 

Ing. Mališ: Řeší to organizační řád a tam je to popsáno, jak kdo zastupuje. 

 

Paní Jančíková: Je to zvláštní a, že máte takové razítko 

 

Ing. Mališ: To razítko je tam nutné, protože podle zákona, musí být na smlouvě ředitel. On 

nemůže napsat Tarnawa ředitel. Podle obchodního rejstříku zastupuje organizaci pan Mališ a 

v případě nepřítomnosti, a proto tam je to razítko pan Tarnawa, který je pověřen. 

 

Paní Jančíková: Podle mě by tam mělo být v zastoupení a tohle to tam není, takže to je úplně 

špatně. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za 1-6/2021 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starosta: Obecně je nastaveno radou neprodávat jakékoliv pozemky z důvodu toho, že je to 

pro nás naprosto nevýhodné, je pro nás výhodnější pozemky pronajmout. Je to v oblasti, kde  
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je bývalý Jarmar. V podstatě je tam dneska nový vlastník a je otázka, jestli on v rámci své 

činnosti, své rekonstrukce tento pozemek nevyužije v rámci možností. 

Diskuze: 

 

Paní Jančíková: Vedlejší pozemek panu Bogdalíkovi nevím, jakým způsobem byl prodán,  my 

jsme to neodsouhlasili. Potom se tam objevil ten jeho přístřešek. Panu Macháčovi jsme 

prodali ten kus toho....... věta nedokončena 

 

Starosta: Neprodali. On ho požadoval, ale nebyl mu prodán, a to ze stejného důvodu, že přijde 

nový vlastník, který chce fungovat v rámci toho objektu, dá se tam udělat odhlučňovací zeleň 

a případně jiná úprava. V okamžiku, kdybychom tento pozemek takto prodali, tak se 

dostáváme do situace, že vlastník může požadovat, aby tam bylo při úpravě zastínění jeho 

pozemku a případné další věci, které z toho vycházejí. 

 

Paní Jančíková: Mám k tomu výhrady a já nebudu s tím souhlasit. 

 

Starosta: Samozřejmě je to vaše právo. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A - nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                          Proti: 1   Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A - nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                     Proti: 0   Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A - souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                          Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A - souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A - nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 
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Pro: 12                                     Proti: 0   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 9) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Kontrolní výbor by si rád překontroloval, jestli byla naše doporučeni z poslední kontroly 

dokončena. 

Jednalo se o tyto doporučeni: 

Kontrolní Výbor doporučil u smluv s dodavateli provést revizi a smlouvy starší než pět let 

doplnit dodatkem ke smlouvě. 

 

U vnitřních směrnic pro TD, Kontrolní výbor doporučil: 

- U seznamu vnitřních směrnic provést revizi a starší dokumenty deseti let nahradit 

úplně za nové dokumenty 

- Vytvořit směrnici o používání služebních vozidel 

- Vytvořit směrnici na nárok ochranných pomůcek zaměstnanců: 

Tzn: vytvořit jmenný seznam zaměstnanců (včetně ředitele) s názvem profese 

(náplně práce), napsat podle nařízení nárok na pomůcky (oděv, obuv a pod.) a 

četnost přidělování (v jakých časových intervalech je nárok na nové). 

 

Kontrola VŘ nákupu nového vozidla. 

Bc. Prusek: Děkuji za pozornost. 

 

Starosta: Vyhlásíme přestávku, abychom mohli vyřešit stav kontrolního výboru a doplnění o 

členy. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov a schvalujeme plán práce kontrolního výboru na 4. čtvrtletí 2021 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                     Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Přestávka 

 

Starosta: Postup bude následující. Rozšíříme program o rezignaci předsedy pana Bc. Martina 

Pruska a členky paní Ing. Evy Poštové, CSc. z kontrolního výboru a doplnění kontrolního 

výboru bychom provedli na dalším zasedání zastupitelstva. Máme určeno, že má být 5 členů. 

 

Hlasování o návrhu – rozšíření o bod 11 jednání - Rezignace předsedy a členky Kontrolního 

výboru ZMOb Svinov 

Pro: 14                                     Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starosta: Bereme na vědomí rezignaci předsedy pana Bc. Martina Pruska a členky paní Ing. 

Evy Poštové, CSc. Tady se nehlasuje. A návrh pana Ing. Žitníka je, ať dám hlasovat, že na 

příštím zastupitelstvu doplníme o členy kontrolního výboru. 

Hlasování o návrhu 



                         Statutární město Ostrava                                                                                 Zápis 
                         městský obvod Svinov 
                      Zastupitelstvo městského obvodu 

12 
 

 
 

Pro: 13                                     Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Paní Jančíková: Já jsem se byla podívat na hřišti na ty tribuny. Byla jsem z toho docela 

fascinována, jaké to jsou stánky. Je to ošklivé, je to malé, kdyby to bylo aspoň zastřešeno v 

celku, vypadá to příšerně. 

 

Starosta: Paní Jančíková vy jste byla v radě v předchozím volebním období a měli jste 

možnost pomoci házenkářům ve vybudování tohoto areálu. My jsme sáhli po řešení, kde jsme 

našli společnou řeč, možná by se k tomu mohl vyjádřit pan Kojdecký, který je součástí 

Sokola, jaký má k tomu názor. Snaha byla, zvelebit tento prostor a Sokoli mají zažádané o 

úpravu povrchu a bez toho, aniž by byly udělané tribuny, je nereálné provádět povrch 

házenkářského hřiště, protože by mohl být poškozen. 

 

Paní Jančíková: Já to mám vyfoceno a je to opravdu příšerné. 

 

Starosta: Bude se to ještě doplňovat. 

 

Mgr. Hrušková: Myslím si, že to je každého subjektivní názor. Myslím si, že házenkáři k 

tomu měli taky, co říct a jestliže vedení házené projevilo souhlas s umístěním těch staveb, tak 

asi věděli proč. 

 

Paní Jančíková: Paní Dášo, můžete to ukázat všem? 

 

Starosta: Myslím, že to všichni viděli. Pan Mgr. Kojdecký k tomu nechce nic říct? 

 

Mgr. Kojdecký: Abych byl upřímný, já jsem je ještě neviděl. Já jsem v Sokole hospodář a 

tohle si řešila házená. Měli byste se spíš zeptat Zbyňka Planky. 

 

Starosta: Vy jste sice hospodář, ale zároveň jste to spolufinancovali, protože dvě ty tribuny 

jste kupovali vy, takže jste o tom musel vědět. 

 

Mgr. Kojdecký: Neviděl jsem to, to si házená řešila sama, opakuji. 

 

Bc. Prusek: Myslím, že tyto věci děláme pro naše občany, naše sportovce a pokud s tím jsou 

spokojeni a plní to ten účel, tak nevidím důvod, proč bychom to měli nějakým způsobem 

měnit. 

 

Ing. Lach: Já si myslím, že je to věcí názoru, protože mě se ty tribuny osobně líbí, plní svůj 

účel. Když prší, tak lidé jsou v suchu. 

 

Paní Jančíková: Ti, kteří byli na házené a seděli tam, tak říkali, že je to velice nepohodlné, že 

daleko lepší jsou ty dřevěné lávky, než tohle. 

 

Starosta: Tyhle tribuny obecně jsou používány na mistrovství Evropy v softbalu v Porubě, 

takže tento vzor byl vyzkoušený. Jen abyste věděla, jak se k tomu došlo.  
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Starosta: Projednali jsme Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Různé: 

 

Bc. Prusek: Na ulici Bratří Sedláčků už delší dobu probíhá několik oprav kanalizace, nějaké 

přípojky. Chápu z praxe, že nějaká stavba trvá dlouho, rozumím prašnosti, ale co se mi moc 

nelíbí, tak to je označování výkopů a těch děr, které tam vznikají. Firma Hydrospor, která 

táhla nějakým způsobem hlavní řad, tak myslím, že docela profesionálně odvedla svou práci. 

Nicméně momentálně, když to vezme od kolejí až po Skok, tak to provádí subdodavatelé. Já 

jsem kontaktoval firmu Ovak paní Škrabákovou, pokaždé upozorňuji a dokládám to fotkami, 

že když to vykopou přímo před vchodovými dveřmi, ti lidé přes to nemůžou přejít. Na Bratří 

Sedláčků většinou bydlí starší lidé a ty výkopy nejsou označené. Kdokoliv do toho může 

šlápnout a docela si vážně ublížit. Ty výkopy jsou třeba i 70 cm hluboké. Můžu to doložit 

několika fotkami. V podstatě dojde k tomu, že paní Škrabáková tam jede, dva dny si dají říct a 

po dvou dnech je úplně to samé. Pan Macháč asi jezdí za rodiči, tak si myslím, že mi to spíš 

potvrdí, že si nevymýšlím, nepřeháním. Své kroky jsem pro to udělal. Snažil jsem se na to 

upozornit, neberou nás v žádném případě v potaz a byl bych rád, kdyby od nás vzešlo něco, 

než se opravdu něco stane. Jednak na majetku, popřípadě někomu na zdraví. Kdyby tam 

někdo z města, Ovaku nebo Hydrosporu přijel na fajront a zkontroloval, že je tam vše řádně 

označené, tak jak má být. Spousta věcí se dá přejít, třeba když je tam nepořádek, tak to 

obejdu. Nechávají tam vercajk pro sobě, vypadá to hrozně neprofesionálně. Děkuji, že se 

tomu bude někdo věnovat. 

 

Starosta: Já se tomu věnuji dlouhodobě. Chodíme na kontrolní dny, chodím tam i mimo 

kontrolní dny a občas některé věci, které jsou tady zmiňované, se samozřejmě dějí. Teď v 

pátek máme kontrolní den, takže v rámci toho kontrolního dne dáme do zápisu výkopy, které 

nejsou označené. Děkuji za podnět. 

 

Paní Jančíková: Je to tam šílené na křižovatce, jak je Polanecká a Bratří Sedláčků. Jsou tam 

auta, která tam parkují, kteří jdou k místním lidem a taky do restaurace Na Skok. Teď ta 

veliká auta pracovní, která tam jsou, tak lidé, kteří tam chtějí vjet, tak to není možné, protože 

to je opravdu v hrozném stavu. 

 

Starosta: Samozřejmě musíme být trpěliví. Po dvaceti letech se dočkali lidé rekonstrukce 

tohoto území. Já osobně jsem s několika občany mluvil, vysvětloval jsem jim tu situaci. 

Snažili jsme se zkrápět tu komunikaci, aby se tolik neprášilo. Nechali jsme to opravit tu 

komunikaci kvůli hrubého kamení, teď se tam dosypávají. Když jsou svátky, tak aby to bylo 

průjezdné, aby si tam lidé nepoškodili auta. Bohužel v rámci stavby jsou takové okamžiky, 

kdy je to prostě skoro neřešitelné. Co se týče parkování na obědy apod. u restaurace Na Skok, 

jak zmiňujete, tam se také dělalo napojení, takže bohužel musíme vydržet. 

 

Paní Jančíková: Nejvíc trpí ti svinovští občané, kteří tam bydlí. 

 

Mgr. Hrušková: Já tam konkrétně bydlím a dvacet let jsme nečekali na nic jiného, že nám 

konečně práce zahájí. Na jednu stranu jsme velmi vděční a to, že teď už lidi remcají kolem 

toho, tak bohužel. Dvakrát denně tam jezdí kropící vůz a snaží se v podstatě tu prašnost 

eliminovat. Prostě se s tím musí počítat. Já si myslím, že 90 % těch lidí jsou rádi, že se 

konečně něco děje.  
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Starosta: V rámci těch dešťů firma vyřešila, že odvrtala díry, dala čerpadla. Volal mi 

stavbyvedoucí řešili jsme případné přidání čerpadel, aby se opravdu ta voda nevracela, 

nepoškozovala majetek občanů, takže se dělá maximum pro to, aby to bylo v pořádku. Pokud 

to počasí dovolí, tak máme slíbeno, že by se měly povrchy v těch bočních ulicích udělat v 

tomto roce. V příštím roce by se dělaly dokončovací práce na hlavním tahu, vybudování 

parkovacích míst, dopravního značení atd. 

 

Mgr. Kojdecký: To je samozřejmě atypická stavba, dělat kanalizaci. Chci se zeptat, kdy se 

dočkáme na ulici Jelínkové? Je to někde výhledově? 

 

Starosta: Odpověď je zcela jednoduchá. Vedení společnosti Ovak mají v plánu, pokud se 

dodělá tato jižní část, tak by se měly dělat ulice Zátiší a Podzimní. Co se týče ulice Jelínkové, 

tak je to tak, že tam je nějaká studie, která se zpracovávala už v dřívějších dobách. V současné 

době tím, že se začíná dělat výstavba na pozemcích, které jsou na ulici Jelínkové z druhé 

strany, než se bavíme o tvé straně, tak je samozřejmě možnost nějaké vybudování, ale v 

dohledné době dvou až pěti let si nemyslím, že tam bude něco takového probíhat. 

 

Paní Jančíková: Kdy to bude dokončeno na ulici Polanecká, protože já bydlím na ulici 

Polanecké a my nejsme napojeni na kanalizaci. My máme žumpu, takže nás se to netýká? 

 

Starosta: Nejsem vám teď schopen odpovědět. Odpovím vám emailem. 

 

Paní Jančíková: My platíme stočné za dešťovku a za žumpu. 

 

Ing. Mužík: Je to otázka technického řešení. Já nejsem teď schopen říct, kde je možné 

nejbližší místo napojení. Pokud vy byste měli místo napojení, kdyby vám Ovak určil, kde se 

můžete napojit, tak jak to určil školce, tak je to potom na vás na bytovém družstvu, jak by se 

připojilo. 

 

Paní Jančíková: Jak se napojovala školka a 68, tak jsem byla na kanalizacích a oni mi řekli, že 

se napojíme až na Bratří Sedláčků. Oni se napojují a my nejsme napojeni. 

 

Starosta: Podíváme se do té projektové dokumentace. 

 

Ing. Mužík: V tom projektu to určitě není. 

 

Mgr. Kojdecký: Můžu se ještě zeptat, jak je to s odhlučněním Rudné? 

 

Starosta: Poslední informace, které mám, jsou z července. Mluvil jsem s paní Slezákovou z 

ŘSD a probíhají jednání. Mimochodem se dokončil projekt na to odhlučnění a podle 

posledních informací, které mám, by práce měly začít koncem roku, ale neumím definovat 

přesný termín. 

 

Mgr. Kojdecký: Platí ta varianta z těch nízkých panelů? 

 

Starosta: Ano. 

 

Mgr. Kojdecký: Ten zkušební projekt nějaký. 
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Starosta: Ano pilotní projekt. 

 

Paní Jančíková: Ještě jsem se chtěla zeptat, 30. července na radě bylo rozpočtové opatření na 

osázení kruhového objezdu. Co to znamená? A kolik peněz to stálo? 

 

Starosta: Myslím si, že to bylo na projektovou dokumentaci. Týká se to dvou kruhových 

objezdů pod Oplem a u Hornbachu. Na prvním kruhovém objezdu by měla být umístěna 

plastika pana ing. Prokopa, což je kůň a vozík, možná si někteří budete pamatovat, bylo to 

před magistrátem a druhá je na základě připomenutí důlní činnosti, protože na území Svinova 

byla důlní činnost, bude umístěna důlní lokomotiva s vláčkem. Ten projekt by měl upravit 

stávají kruhové objezdy, snížit jejich výšku a upravit to, aby se tam mohly dát ty plastiky. 

 

Paní Jančíková: Pokud si pamatuji, tak jste říkali, že kruhový objezd u Hornbachu si udělá 

Hornbach. 

 

Starosta: S Hornbachem jsme samozřejmě jednali a ten nám nabídl finanční spoluúčast         

50 tis. Kč ústy svého ředitele a neměli v podstatě dál v tom pokračovat. Doba covidu změnila 

samozřejmě i postoj k těmto investicím, protože sami pokračovali v rozvoji s rozšiřováním 

svého areálu. 

 

Paní Jančíková: Děkuji. 

 

Ing. Mitura: Klasická otázka, končí výstavba Lidlu. Mám to vzdušnou čarou do 100 m, ale jak 

se k němu dostanu? Chodník, který tady už řešíme od revoluce, takže v jakém stavu je 

jednání, co se týče chodníku na křižovatce Francouzská a Nad Porubkou?  

 

Starosta: Na to je poměrně snadná odpověď a bohužel ne zrovna potěšující pro občany. Celá 

filozofie dopravy k Lidlu je řešena v rámci projektové dokumentace rampy F, kdy má být 

postaven nový kruhový objezd na křížení ulic Francouzské a Nad Porubkou, kde je řešené 

přístupové místo pro společnost Lidl na zastávky MHD, kde samozřejmě dneska nejsou ty 

přechody k těm zastávkám. Druhá věc je, že v rámci toho projektu je i myšleno na propojení 

stávajícího chodníku, který bohužel leží na pozemcích soukromníka. Tam se mění vlastníci a 

bohužel s nimi momentálně není žádné jednání. Nemají zájem to řešit, nekomunikují. My 

jsme jim dali nabídku na odkoupení části pozemku včetně znaleckého posudku, včetně 

geometrického plánu, aby měli nad čím jednat, nad čím dumat a zatím jsme na to nedostali 

žádnou odpověď. Několikrát byli kontaktováni, řešili s námi pouze jen věci, které se týkaly 

výstavby bytových domů, které byly na ulici Trioletové, ale co se týče této oblasti, tak 

nekomunikují. Nový vlastník cítí, že pozemky mají potenciál, takže nechce prodávat žádný 

pozemek. Věříme tomu, že se to nějakým způsobem rozhýbe, samozřejmě i v rámci té 

výstavby rampy F, tak na ně bude tlak, protože tam je zakresleno schodiště v projektové 

dokumentaci a napojení dopravy na tento chodník. My i v rámci rekonstrukce veřejného 

osvětlení jsme požadovali, aby na tento chodník byly umístěné dvě svítidla, aby nasvěcovali 

ten chodník. 

 

Paní Jančíková: Skromný dotaz. Pro koho je ten Lidl? 

 

Starosta: To je dobrá otázka, ale na špatnou stranu, měla byste se zeptat společnosti Lidl, proč 

tam staví ten Lidl, nikoli mě, protože já vám neumím na tuto otázku odpovědět.  
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Mgr. Kojdecký: Ještě jedna věc mě napadla. K technickému dvoru nevede chodník.  

 

Starosta: Řešíme, víme o tom. Bohužel v rámci projektové dokumentace a my jsem bohužel 

tu stavbu nepovolovali a v té původní projektové dokumentaci zřejmě došlo k pochybení a 

nikdo nepočítal s tím, že se na této komunikaci chodí. Vešel jsem v jednání se stavbou, že by 

bylo dobré nějakým způsobem upravit okraj té komunikace a teď je otázka, z které strany, 

jestli se to vůbec dá udělat. 

 

Mgr. Kojdecký: Tam chodí určitě zaměstnanci technického dvora pěšky. 

 

Starosta: Je to tak. do budoucna se počítalo s tím, že tato cesta bude slepá, bude to pouze 

komunikace přístupová žijícím v tomto místě a k technickému dvoru. Případně pro údržbu 

zeleně.  

 

Mgr. Kojdecký: Samozřejmě i ve slepé ulici může být chodník.  

 

Starosta: Samozřejmě. 

 

Paní Jančíková: Mám ještě jeden dotaz. Proč se dělá nové dláždění chodníku od Porubky k 

úřadu? Já nevím, jestli to bylo tak špatné, ale určitě to tak špatné nebylo a jestli bude zámková 

dlažba čtverečková nebo vykrojená, je jedno, ale myslím si, že je to opravdu zbytečné 

vyhazování peněz. 

 

Starosta: Je to samozřejmě názor, ale z hlediska toho stavu byla zvlněná ta dlažba a v podstatě 

se to provedlo v rámci úpravy ulice Bílovecké, protože se na protější straně upravoval ten 

povrch úplně stejně.  

 

Paní Jančíková: K tomu jsem už měla připomínky před třemi lety, když se dělala ta druhá 

strana, ale teď nechápu. Tam to beru, protože tam se zvětšil ten pruh pro cyklisty, ale na 

straně úřadu, ten pruh pro cyklisty se nezvětšil, tak nevím, proč se to dělalo. 

 

Starosta: Bylo to v plánu údržby. 

 

Bc. Prusek: Plánují se další omezení rychlosti např. na Stanislavského nebo Bratří Sedláčků? 

 

Starosta: Samozřejmě v rámci projektové dokumentace, jsou tam úpravy dopravního značení. 

Neumím teď z hlavy říci, jestli tam byla jenom 30. Je třeba se na to podívat a můžeme zaslat, 

jak je to řešeno. 

 

Mgr. Kojdecký: Svinov pronajal část pozemku před Stračenou. Bylo by dobré zapřemýšlet, 

jestli to přineslo nějaký efekt, protože mě se nezdá, že by to k něčemu bylo. Zdá se mi to 

horší, než to bylo. 

 

Starosta: Ono to ještě není dokončené. 

 

Ing. Dvorský: Já jsem minulý týden kontaktoval pana Kalmana z Psohlavců a ptal jsem se ho, 

proč to mají tak nepěkné? Bylo mi odpovězeno za 10 minut, že kontaktoval firmu, kterou 

oslovili na Elektrárenské zahradnictví Oborný, se kterým mají smlouvu na úpravu ploch.  
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Momentálně tam provedli nějakou chemickou úpravu, aby se to vyčistilo od plevele a mají to 

v měsíci září upravovat a osazovat cibulovinami, tak aby to na jaře příštího roku pěkné. 

 

Paní Jančíková: To už bylo na jaře, dvě plochy už byly upravené, ale oni tam nezaseli trávu, 

vůbec nic tam neudělali a ten plevel tam prostě vyrostl. Před hlavním vchodem je tam ta 

hromada té hlíny nahrnutá a opravdu je to strašné. 

 

Starosta: Jestli můžeme, tak vydržíme. Jak řekl pan Dvorský, tak nějaká úprava tam ještě 

bude. Ještě chci říct něco na tu rychlost. Bohužel nikdo z nás není schopný, ani městská 

policie, ani státní policie, aby přeučili řidiče, aby se chovali slušně na komunikacích. V rámci 

výsledků, které jsme dělali s měřením na ulici Psohlavců a na ulici V Závětří a Rošického, 

prokazatelně je to nedodržování rychlosti. Řidiči si pletou tyto obytné zóny se závodní 

dráhou. Máme tam naměřeno v obytné zóně rychlost 60/km/h, kde je povolena rychlost 

20/km/h. Někteří občané si občas ťukají na hlavu a říkají, že všichni ví, že se v obytné zóně 

jezdí 20, proč to ještě stříkáme na zem, protože si to asi někteří neuvědomují, tak proto jsme 

provedli nástřik na místních komunikacích, aby to bylo zřejmé. Věřím, že je to v projektové 

dokumentaci zahrnuto na ulici Bratří Sedkáčků. Chceme rozšířit i označení na ulici 

Radhošťské. Budeme pokračovat v požadavcích na město, aby se dalo zřídit případné úsekové 

měření nebo pravidelné měření na komunikacích, které jsou v obytných zónách, které můžou 

být nebezpečné pro občany. Další kategorie a ty jsem nezmínili, jsou cyklisti, kteří pravidelně 

jezdí v protisměru na ulici Radhošťská, která je úzká a bohužel, tam může dojít ke kontaktu 

nejen s řidičem, ale i s chodcem, protože mnohé výstupy ze zahrad jsou přímo do té 

komunikace. 

 

Paní Jančíková: Já bych ještě chtěla říct, že na ulici Polanecké a Nad Porubkou nejde v sobotu 

a v neděli semafor. Někteří tam jezdí šílenou rychlostí. Divím se, že se ještě nic nestalo. 

 

Starosta: Je třeba si říct, že řidiči jsou občas neukázněni a co se týče semaforu, tak je to 

nastavení celého města, není to pouze věcí obvodu.  

  

Ing. Mužík: Skutečně to už je nějaký rok vypnuté. Bylo to vypnuté na základě požadavků 

občanů toho učitelského baráku, kteří si stěžovali, že v sobotu v noci, když tam padne 

červená, tak lidé nemůžou spát a budí je ta rozjíždějící auta. 

 

Ing. Žitník: Já zase z jiného soudku. Byla dokončena studie Polská x Mongolská, což je úsek 

mezi 5. obvodem a Svinovem. 21.9. v 18 hodin proběhne veřejná prezentace té studie, bude to 

v jídelně obchodní akademie na 5. obvodě, takže vás srdečně zvu. Je to významný zásah do 

podoby Svinova a bylo by fajn, kdyby se tam sešlo, co nejvíce lidí, aby mohli říct názory. 

 

Ing. Dvorský: Ještě k té dopravní situaci a neukázněným řidičům. Navštívil jsem magistru 

Kolkovou na magistrátu, sdělil jsem jí problémy, které tady máme a že jsme provedli měření 

těmi neviditelnými radary s výsledky. Ona mi sdělila, že nejsme první, že jsme už druzí. Toto 

měření jsi už nechal udělat starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice pan Aleš 

Boháč. Taky s katastrofickými výsledky. Paní Kolková mi sdělila, že to město chce řešit. Už 

to konzultovala s vedením městské policie panem Plačkem a hledají se cesty, jakým 

způsobem zlegalizovat to měření, které by probíhalo eventuálně i v budoucnu na místních 

komunikacích, kde bychom si instalovali námi zakoupené měřící zařízení. Bylo by možné 

nějakým způsobem vyhodnocovat tyto přestupky řidičů a vyhodnocovat je stylem poukázek 

jako pokut. Mám o tom článek v hlasateli, který je právě v tisku, je to tam specifikováno. Kdo  
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byste měli zájem nahlédnout do výsledků měření, která byla provedena 15.5.-15.6., tak je 

mám ty výstupy já k dispozici a pan starosta. 

 

Ing. Mitura: U nás na Květinové, jak se sjíždí z Trioletové to téčko, když člověk odbočuje 

doprava, anebo doleva z Květinové nahoru, tak nevidí přijíždějící auto. Ten člověk, co si tam 

postavil barák si tam vystavěl zeď, takže to auto je vidět až na poslední chvíli. Nešlo by tam 

umístit zrcadlo?  

 

Starosta: Zapíšeme si podnět. Já jsem dostal podobný podnět na ulici Urbaníkové, kde taky 

nejsou vidět přijíždějící auta. Budeme se tím zabývat. 

 

Mgr. Hrušková: S potěšením můžu konstatovat, že jsme znovu zavedli akce pro důchodce a 

srdečně vás zvu na 28.9., kdy jedeme na Muchovu Slovanskou Epopej. Vše už visí ve 

vývěskách a na webu úřadu. 

 

Starosta: Děkuji vám za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

Konec v 17:30 hodin. 

 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                

 

 

Ověřovatelé:  

 

Hana Mužíková: 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Macháč:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven 14.09.2021 


