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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 17.06.2019 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

- volba volební komise 

 

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 

3. Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2018 

4. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2019 

5. Návrh zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2019 a zapojení účelově určení rozpočtové 

rezervy 

6. Pojmenování sportovního areálu 

7. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

8. Návrh na nabytí části pozemku parc. č. 3073/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

9. Návrh nabytí pozemku parc. č. 2615/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

10. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 254/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

11. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1024/16 a parc. č. 1026/8 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

12. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 587 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

13. Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/121 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

14. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/60 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

15. Volba člena kontrolního výboru a přiznání odměny 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 13 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: RNDr. Jiřina Kábrtová, Mgr. Viktor Kojdecký, Bc. Martin Prusek, Ing. Eva 

Poštová, CSc. 

 

Starosta: Všichni jste dostali materiály a ptám se, zda máte nějaké připomínky k navrženému 

programu? Nikdo. Já jednu připomínku mám, a to, že pan Ing. Mitura rezignoval na člena 

kontrolního výboru, proto bych doplnil program o volbu nového člena kontrolního výboru. 

Dáme to hned na začátek a potom budeme pokračovat v ostatních bodech. 
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Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro:  13                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o paní Ing. Evu Poštovou CSc. a Martina Machače. Paní Poštová tady není a 

zápis podepsala bez připomínek. 

 

Pan Macháč: Já jsem zápis podepsal s připomínkou, že nesouhlasím na str. 17 s jmenovitým 

hlasováním, protože nijak není prokazatelně podložené, jak kdo hlasoval a nebylo to 

odsouhlasené. Požaduji tento bod vypustit ze zápisu. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o této připomínce 

Hlasování o návrhu 

Pro:   11     Proti:   0    Zdržel se:  2 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Teď dávám hlasovat o zápise, který budeme mít tuto opravu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:   10     Proti:   0    Zdržel se:  3 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Wieluchová: Na základě, čeho se to vyloučí ze zápisu? 

 

Starosta: Dle vyjádření právníka. Nechali jsme si udělat právní výklad. Paní Poštová může 

rozhodnout pouze o svém, jinak bychom museli hlasovat všichni o tom, že se nechá jmenovité 

hlasování. 

 

Ing. Wieluchová: V tom případě bychom mohli my nahlásit sebe, že jsme nesouhlasili. 

 

Starosta: Teď už jsme to odhlasovali, takže pro příště určitě můžeme. 

 

Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Ing. Helena Wieluchová, Mgr. Lenka Hrušková 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Eduard Dvorský, Ing. Helena Wieluchová, Hana Mužíková 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

Volba volební komise 

Návrhy: Radmila Jančíková, Ing. Hana Hauptová, Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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Zápis provede: Lucie Fucimanová 

 

Starosta: Činnost jsem zaslal všem zastupitelům, aby se na to mohli podívat, vyjádřit se a 

popřípadě položit dotazy. 

 

ČINNOST STAROSTY 

1. 5.4.2019 Jednání Euroregion  Silesia – Ing. Novotná 

- zapojení MOb Svinov do tohoto společenství příprava a konzultace možných projektů.   

2. 5.4.2019   Jednání MMO - Úprava vodoteče Mlýnka  

- dohodnuto vyvlastnění pozemků soukromého vlastníka 

3. Každý pátek Kontrolní den stavby Multifunkční hala Svinov  

- aktivní účast na kontrolních dnech, řešení vzniklých problémů během stavby  

4. Každé pondělí   Kontrolní den stavby Dopravní hřiště I. etapa  

- aktivní účast na kontrolních dnech, řešení vzniklých problémů během stavby 

5. Každý první pátek v měsíci návštěva MĚSTSKÉ POLICIE 

- předávání informací o vývoji kriminality a předávání požadavků Mob Svinov 

6. Několik jednání s ředitelem školy Ing. Prokopem „AVEART“ 

- příprava a zpracování studie pro úpravu kruhových objezdů Svinov 

7. 9.4.2019 Jednání se zástupcem EUROVIA – p. Motloch 

- možnosti a podklady pro zpracování cenové nabídky úprava pozemku ul.  

Stanislavského  

8. 10.4.2019 Jednání p. Zavadil projekt pro Multifunkční hala Svinov (je současně již              

realizátorem veškerých NN rozvodů při této stavbě, rada bude zadávat zakázku po 

zastupitelstvu až budou schválené finanční prostředky) 

-   doplnění chybějících částí technického vybavení - rozvody internet, ozvučení a              

zabezpečení. 

9. Pravidelná účast na zasedání Zastupitelstva MMO 

10. 11.4.2019 Jednání s primátorem p. Macurou – vyjasnění kdo bude mít ve správě nově 

budované Dopravního hřiště 

- Výsledkem jednání – hřiště bude ve správě MMO 
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11. 11.4.2019 Jednání se zástupci společnosti Hornbach o možnostech spolupráce při  

výsadbě kruhového objezdu v blízkosti jejich prodejny. 

- Výsledek jednání – společnost Hornbach má zájem o spolupráci a provede osázení. 

12. 16.4.2019 Jednání s vedením společnosti OVAK 

- Výsledek jednání – v současné době se připravuje spuštění stavby Odkanalizování ulic 

v jižní časti Svinova – Bratří Sedláčků a přilehlých – koordinace dopravy a řešení 

finálních povrchů 

13. 7.5.2019 Jednání Správa silnic MSK – kruhové objezdy 

- Výsledek – byl jsem informován, že město a kraj na základě několika žádostí 

městských obvodu, chystá pilotní projekty pro převedení vnitřních částí kruhových 

objezdů do správy městských obvodů pro možnost jejich úpravy. 

14. 14.5.2019 Jednání k projektové přípravě WOKAUTOVÉ HŘIŠTĚ na ul. E. Rošického   

- Výsledek – příprava projektové dokumentace a zadávacích podmínek, slepého 

rozpočtu pro výběr dodavatele. 

15. 4.6.2019 Jednání s Doc. E. Zezulkovou –katedra speciální pedagogiky  

- Výsledek – navázání užší spolupráce při vzdělávání našich dětí v oblasti 

LOGOPEDICKÉ PÉČE.  

16. 4.6.2019 Jednání za účasti nám. Bajgarové, Hofmannové, a dalších o správě 

rekonstruovaného prostoru našeho sportovního areálu za ZŠ Bíloveckou 10  

- Výsledek – požadují, aby se obvod stal správcem celého areálu včetně dopravního 

hřiště. 

17. 6.6.2019 Jednání se zástupci společnost PRINTO – představení projektu nově 

vybudovaného objektu na ul. Jelínkova 

- Výsledek jednání – poté proběhlo jednání, kde jsme byli prostředníci při vyjednávání 

se zástupci trvale bydlících občanů na ul. Jelínkové. Došlo k nalezení dohody z hlediska místa 

napojení na místní komunikaci. 

18. 11.6.2019 – Jednání s Ing. Gelnarem OVAK   

- Výsledek jednání postup při zpracování PD a jednání s MMO z důvodů chybějících 

finančních prostředků pro úpravu všech místních komunikací zasažených stavbou. 

19.  11.6.2019 – Jednání MMO s náměstkyní Šebestovou a zástupců vedení společnosti 

Městské lesy Ostrava 
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- Výsledek jednání – město Ostrava zpracuje projektovou dokumentaci na úpravu VKP 

pod novou Multifunkční sportovní halou.     

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

Starosta: Navrhuji, aby volba člena kontrolního výboru veřejná 

Hlasování o návrhu 

Pro:   13     Proti:   0    Zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Předpokládám, že když je paní Jančíková jako první napsaná, tak je předsedkyní 

volební komise, tudíž ji předávám slovo. 

 

Paní Jančíková: Já bych vás požádala o návrhy na člena kontrolního výboru. 

 

Ing. Wieluchová: Navrhuji Jiřinu Kábrtovou. 

 

Paní Jančíková: Další návrh? Jelikož už žádný není, tak bych vás poprosila o hlasování. 

 

Ing. Samková: Paní Kábrtová souhlasí? 

 

Ing. Wieluchová: Ano souhlasí, jinak bych ji ani nenavrhovala. 

 

Paní Jančíková: Nechtěla být předsedkyní, protože toho měla hodně v práci, ale být členkou 

kontrolního výboru, s tím souhlasí. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro:  13     Proti:  0    Zdržel se:  0 

 

RNDr. Jiřina Kábrtová byla zvolena členkou kontrolního výboru ZMOb Svinov 

 

Starosta: Já dám ještě hlasovat o odměně. Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo přiznat 

18.06.2019 členovi kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov odměnu dle 

usnesení č. 0019/ZMOb-Svi/1822/2 ze dne 19.12.2018 

Hlasování o návrhu  

Pro:  13     Proti:  0    Zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Nyní pokračuje v dalších bodech programu 

 

K bodu 2) programu: S úvodním slovem předkladatele 

Diskuze. 

1. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2018 

2. Kontrola stavu pohledávek 31. 12. 2018 

3. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2019 
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4. Plán práce na 2. pololetí 2019 Průběh jednání:  

Bod 1: Plnění rozpočtu k 31. 12. 2018 

FV byly předloženy tyto materiály: 

 Důvodová zpráva – ZÚ a ÚZ 2018 

 Přehled RO 2018 dle časové posloupnosti 

 Plnění příjmů 2018 

 Čerpání výdajů 2018 

 Stav fondů MOb Svinov 

 MOb Svinov – IZ k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018 

 TD – IZ k 31. 12. 2018 

 TD – Zpráva o výsledku hospodaření 2018 

 ZŠ a MŠ – IZ k 31. 12. 2018 

 ZŠ a MŠ – Rozbor hospodaření 2018 

 ZUŠ – IZ K 31. 12. 2018 

 ZUŠ – Rozbor hospodaření 2018 

Za období 1-12/2018 došlo ke snížení schváleného rozpočtu z 65.411 tis. Kč na 65.209 tis Kč. 

Skutečně vyčerpáno bylo v daném období 57.377 tis. Kč, což je zároveň částka, která je v 

rozpočtu plně pokryta příjmovými položkami. Rozpočet za rok 2018 je vyrovnaný. V daném 

období nebyly ÚMOb přiznány žádné půjčky nebo úvěry. 

K rozpočtu r. 2018 byla vedoucím a členy oddělení Financí a správy majetku předložena 

podrobná vysvětlující zpráva, rovněž důvodové zprávy příspěvkových organizací a množství 

podrobných příloh, které jsou zastupitelům k dispozici 

Ve dnech 25. 3. 2019 prošlo hospodaření městského obvodu úspěšně závěrečným 

přezkoumáním společnosti HZ Brno spol. s.r.o. Ani finanční výbor ZMOb Svinov, nenašel 

zřejmé pochybení či skutečnost, která by ukazovala na nehospodárné nakládání s finančními 

prostředky městského obvodu. Všechny příspěvkové organizace vykázaly zisk, který ZŠ a MŠ 

a ZUŠ v souladu s legislativou pro p.o. a se souhlasem zřizovatele převedou do RF a FO. 

Technický dvůr Ostrava-Svinov použije zlepšený hospodářský výsledek roku 2018 ve výši 

1.629,76 Kč ke snížení ztráty z minulých let. 
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Bod 2: Kontrola stavu pohledávek 31. 12. 2018 

FV byly předloženy tyto materiály: 

 Pohledávky 2018 – bytové 

 Pohledávky 2018 – ostatní 

Stav celkových pohledávek činí k 31.12.2018 3.476 068,65 Kč po korekci opravnými 

položkami 

2.401 250,11 Kč. Stav závazků činí 3.528 tis. Kč z toho krátkodobé 3.225 tis. Kč a 

dlouhodobé 303 tis. Kč. 

V porovnání s rokem 2017 vykazují pohledávky po splatnosti v oblastech „bytové správy“ a 

„ostatní“ v celkovém vyjádření růst. V oblasti bytové správy se jedná o rozdíl v porovnání 

stavů k 31. 12. za roky 2017 a 2018 ve výši 66.673,90 Kč a v kapitole „ostatní“ o rozdíl ve 

výši 978.774,93 Kč. Ke zvýšení stavu pohledávek došlo u pohledávek bytových vypočtením 

poplatků z prodlení za rok 2018, kde zejména u exekucí dochází k pomalému, případně 

žádnému splácení pohledávek a tím většímu nárůstu poplatků. U ostatních pohledávek došlo k 

nárůstu vlivem výpočtu smluvních pokut za neprovedené vyúčtování záloh na energie od 

dodavatelů ENWOX ENERGY s.r.o. a One Energy &One Mobile a.s. (pohledávky byly 

přihlášeny do insolventního řízení). 

 

Bod 3: Zpráva o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-3/2019 

 

Za období 1-3/2019 došlo ke změně schváleného rozpočtu z 67.849 tis. Kč na 67.759 tis. Kč. 

Ke snížení příjmů došlo z důvodu snížení dotace, ve které činil podíl městského obvodu 

Svinov 90 tis. Kč. Snížení příjmů koresponduje se snížením výdajů. Dalšími změnami byly 

pouze přesuny mezi položkami rozpočtu – doloženy v přehledu rozpočtových opatření roku 

2019. Stav rozpočtu je standardní, vyrovnaný. Žádná z kapitol nevykazuje žádnou alarmující 

skutečnost. Plnění příjmů i čerpání výdajů je nižší než čtvrtina schváleného rozpočtu (příjmy i 

výdaje 14,66%). V příjmové části se jedná zejména o skutečné čerpání investičních dotací a 

ve výdajové části nečerpáním výdajů na opravu silnic a chodníků. 

 

Bod 4: Plán práce na 2. pololetí 2019 

 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-6/2019  

2. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

 

Ing. Pastrňák: Chtěl bych se zeptat, kolik je podíl nedobytných pohledávek, jak jste říkala, že 

jsou přihlášeni do insolvenčního řízení? 

 

Bc. Pušová: Když máme ty pohledávky ještě ve stavu, tak je neevidujeme, jako pohledávky 

nedobytné, ale stále se vymáhají. Jsou ošetřeny soudně – rozsudkem a dále se vymáhají 

exekučně po dobu 10 let, stejně tak i v případě insolvenčního řízení. Teprve když je 

insolvenční řízení a exekuce zastavena, a není nic vymoženo, odepisuje se pohledávka jako 

nedobytná. 
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Ing. Pastrňák: Od 1.6. je nový zákon, kde je vlastně možné zbavit se dluhů v podstatě bez 

zaplacení. 

 

Starosta: Prověříme si to. 

 

Starosta: Bereme na vědomí zápis finančního výboru a schvalujeme plán prací  

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Já bych chtěla jen říct, že tady ten výsledek + 9 mil. Kč a nějaké drobné, že 

to je výsledek práce minulé rady, protože za prosinec se toho asi moc nestihlo získat. Byly 

bych ráda, kdyby takový nebo ještě lepší výsledek byl za rok. 

 

Starosta: Děkuji za poznámku. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu 1-3/2019 

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starosta: Dovolil bych si pro vás doplnit do tabulky v závěrečné části, jak je ten mobiliář, tak 

z 300 tis. Kč na 1 mil. Kč. Zjistili jsme, že nákup židlí a stolů je poměrně vyšší částka, než 

bylo původně plánováno. Do dalšího zastupitelstva bychom potom přidali převod peněz na 

čistící stroj, který tam taky nebyl zahrnutý, takže zatím nechme tu částku 1 mil. Kč. 

 

Paní Jančíková: Chtěla jsem se zeptat, proč je u sýpky zpevnění plochy? 

 

Starosta. Čekáme na převod majetku před sýpkou, protože se nám tam dlouhodobě nelíbí, jak 

to tam vypadá. Chceme to sjednotit. Prostor před sýpkou je města, čekáme na svěření, 

abychom mohli z kostek, které jsou uloženy na technickém dvoře, vyplnit ten prostor, 

zkulturnit ho, aby tam občané měli lepší přístup. Dále zajistit součinnost s současným 

nájemcem úpravu těch stánků, aby to tam vypadalo jako na tržnici nikoliv jako vietnamská 

prodejna. 

 

Paní Jančíková: Zdá se mi to jako dost peněz. Taková spousta lidu, jako to dříve jezdila, tak 

už tam není těch kupujících. Ta sýpka je v takovém stavu, že vůbec nevím, jestli to bude 

vhodné na přestavbu 

 

Starosta: Nevím, na co mám odpovědět dříve, jestli na sýpku nebo na tu plochu. Myslím, že ta 

plocha, aby tam lidé chodili po koberci v bahně. Víme, že ten prostor pro nákup ovoce a 

zeleniny využívají nejen svinovští občané, ale i cizí. My chceme využít maximálně materiálu,  
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který máme uskladněný na technickém dvoře. Co se týče sýpky, tak jsem absolvoval několik 

setkání s vlastníkem, několik jednání s přilehlým vlastníkem areálu Krůty. Když se podíváte 

na projektovou dokumentaci na střechu, tak ta je dnes na ceněna na 4,5 mil. Kč. Když vezmu, 

že majitel nám nabídl sýpku zadarmo v podstatě jen za cenu pozemku pod sýpkou, tak se 

postupně dostáváme na částku, kde ještě patří oprava pláště, případně vnitřního interiéru a 

odkup pozemku i vedlejšího, protože tam není přístup z obecního pozemku, tak se částka 

šplhá zhruba na 10 mil. Kč. Na to nemá obvod finanční prostředky. Je to smutné, protože je to 

3. nejstarší budova v Ostravě. Nejsem schopni to bohužel utáhnout. Památkový úřad dává 

možnost získání prostředků na rekonstrukce starých objektů, ale dávají max. půl mil. Kč. Což 

v tomto stavu při rekonstrukci střechy není reálné. Majitel toho areálu má podepsané 

dlouhodobé smlouvy s firmami, kterým to pronajímá, už anion tam nesídlí. Proto jsme se 

soustředili na ten prostor před sýpkou, je tam prodej kaprů v zimě, v létě ovoce a zeleniny a 

myslím si, že zaslouží toto místo upravit. 

 

Paní Jančíková: Bych řekla, že je to v nevhodném místě na takové tržiště, protože je to na 

rušné křižovatce. Má moc proto nejsem. Jednala jsem s panem Strakošem, jednala jsem s paní 

Kábrtovou, bavili jsme se na využití té sýpky, jestli magistrát dá peníze nebo někdo něco. My 

na to nebudeme mít a než se to vyřeší, tak ta sýpka spadne. 

 

Starosta: pan Dvorský už projednával nějaké kroky a možnosti na kraji, ale samozřejmě je to 

zatím v jednání, není to ve fázi, že bychom věděli něco konkrétního. 

 

Paní Jančíková: Tam už koberce nejsou, jsou tam plechy. 

 

Ing. Dvorský: Je to nevzhledné a nebezpečné. 

 

Paní Jančíková: Já vím, že je to nevzhledné a říkám, že je to i na nevhodném místě. 

 

Starosta: Děkuji za připomínku. 

 

Ing. Wieluchová: V rozpočtu na rok 2019 je nějaká položka, která se zabývá opravami 

bytového fondu. Vy tady máte v návrhu na přerozdělení hospodářského výsledku opravy 

bytového fondu 1.800 tis. Kč. To jsou peníze navíc, které do toho půjdou? 

 

Starosta: Ano jsou to prostředky navíc. 

 

Ing. Wieluchová: Opravdu? 

 

Starosta: Ano. Je to z přebytku 

 

Ing. Wieluchová: Máte vytipované, co se bude dělat? Máte, nějaký plán na ty opravy? 

 

Starosta: Ano máme. 

 

Ing. Wieluchová: Máte tady na rekonstrukci bytů 1.500 tis. Kč, to není oprava, to je 

rekonstrukce, máte to špatně nazvané. Další věc, v plánu máte pouze 100 tis. Kč na 

rekonstrukci topení, to máte na jeden byt, takže nevím, jak to dáte dohromady. Ta čísla nemají 

logiku. 

 

Starosta: Pan Plucnar tu není, aby to mohl doložit, ale dobře, děkuji. 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

10 

 

 

Ing. Wieluchová: Vyčištění silničního příkopu ul. Jelínkova, Dr. Kudely 600 tis. Kč.  

 

Starosta: Toto doplní ještě pan Mužík, protože to bylo u z dřívějších dob a tma ještě chyběla 

nějaká částka. 

 

Ing. Mužík: To není jenom vyčištění, to je vyčištění od nánosu a splavenin z ul. Dr. Grudy a 

položení betonových žlabů, betonových dlaždic na upevnění svahu. 

 

Paní Jančíková: A bude opravena ta silnice Jelínkova? Jak je tam ta firma Mikes, tak tam je 

šíleně moc nákladních aut. Někdy jak tam jdete, tak je tam 40 osobních aut a mezitím tam 

ještě stojí 3 nákladní auta, kde si opravdu ti lidé stěžují, protože jsou až v křižovatce na 

Bílovecké. Ještě jak tam budou další firmy, cesta je úzká a je to tam naprosto šílené. 

 

Starosta: Umíme odpovědět částečně, zatím nevíme, v jaké fázi to bude. Mluvili jsme s panem 

majitelem, chce si pronajmout část plochy z důvodu parkování kamionů. Je třeba si uvědomit, 

že jsme v oblasti, kde je průmyslová zóna, byť se to většině lidí nelíbí a mě taky ne, ale 

bohužel to tak prostě je. Ty firmy jsou tam vybudovány historicky a ta dopravní obslužnost o 

které mluvíte, kde řidiči parkují v křižovatce je porušení pravidel na komunikaci. Můžeme 

tam pouze posílat městskou policii. Firma by měla zabezpečit parkování. Majitel řekl, že 

vedle pionýráku vybuduje na svých pozemcích parkovací místo pro své zaměstnance, takže 

by se situace měla zlepšit. Ty kamióny, které tam stávají, tak jsme byli ujišťováni, že tam 

stávají po krátkou dobu, stojí tam pouze na dobu vykládky a nakládky. V současné době firma 

Printo, která tam bude stavět, tak byla velmi vážně upozorněny, že nebudou parkovat její 

zaměstnanci na přilehlých komunikacích. Máme podvědomí o tom, že kartonáž se chce 

rozšiřovat, chtějí stavět další výrobní halu. 

 

Paní Jančíková: Ty kamióny tam někdy stojí 5 hodin a někdy i celý den. 

 

Ing. Wieluchová: tady máte poměrně dost částek, které když se sečtou tak to dělá nějaký 

jeden, dva tři milióny, nic méně nemáte ani korunu na to, že se spustí stavba odkanalizování 

jižní části Svinova a máte tady předpoklad, že vám dá magistrát 30 mil. Kč. Pokud se 

nebudete podílet, tak vám ty peníze magistrát nedá. Měli byste zvážit, zda potřebujete tyto 

drobnosti nebo potřebujete opravit ty ulice a začít šetřit na ně. 

 

Starosta: Jestli můžu zmínit to, co jste tady vystřihla ty body, tak např. stav zastávky na ul. 

Polanecké, kde chodí zaměstnanci Strabagu a dalších firem, je tak žalostný, že to může 

spadnout a my za to neseme zodpovědnost, to je první část, která tam je. Potom, když se 

podíváme na ty zbylé položky, to jsou většinou rekonstrukce zastávek tady na ul. Bílovecké, 

Nad Porubkou, které jsou žalostně postříkané a posprejované. Představa je o těchto dvou 

konkrétních zastávkách, že se udělá kompletní rekonstrukce a dovnitř se dá tabule, kde budou 

umístěny historické dobové fotografie z původní tramvajové linky Svinov-Poruba-Kyjovice. 

To by mělo být součástí té zastávky. 

 

Paní Jančíková: Já ještě k těm cestám, jak tady máte, že budete požadovat těch 30 mil. Kč, já 

nevím, jestli to dostanete z magistrátu, když magistrát je v mínusu 250 mil. Kč, a to je teprve 

začátek roku. 

 

Starosta: Momentálně to je tak, že jsme jednali na OVaKu. OVaK nám říkali, že nám podpoří 

tuto myšlenku, že s tím, abychom získali ty finanční prostředky, je to tak stejně jak jste je 

získali vy při rekonstrukci ul. Stanislavského apod. Myslím si, že je to pořád otevřené. OVaK  
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sám bojuje o to, aby nám pomohl k získání těch prostředků na všechny ty povrchy, protože si 

je vědom, že ti lidé jsou v područí okolností. Je to investice ministerstva, je to v jiném režimu. 

 

Ing. Wieluchová: Ale ty povrchy nejsou v jiném režimu. 

 

Starosta: Říkám, máme to rozjednané s OVaKem a městem, máme rozjednané, jakým 

způsobem postupovat o žádost o dotaci na ty povrchy. 

 

Paní Jančíková: Jak se v minulosti dělala ul. Stanislavského a Kuršova, tak jsme se podíleli 

částkou my na těch opravách chodníků a cest. Jenom určitou částku nám dával magistrát, ale 

opravdu jsme se my museli podílet, tak počítejte s tím, že velkou část budete muset z rozpočtu 

na to dát. 

 

Starosta: Děkuji za informaci. Ta investice, o které vy mluvíte byla v dikci města a OVaKu, 

tato je v dikci ministerstva, nikoli města. Město je pouze hybnou silou, která bude dozorovat 

tuto stavbu s OVaKem dohromady. 

 

Ing. Wieluchová: …….. nebylo rozumět stavby budou v režii ministerstva, ale chodníky a 

cesty v naší režii. 

 

Starosta: Součástí projektové dokumentace jsou i části povrchů. 

 

Ing. Wieluchová: Ano, projektová dokumentace, ale ne financování. 

 

Starosta: Financování taktéž. 

 

Ing. Hauptová: V příloze č. 2 je spousta těch drobností, jak říkáte, ale musíme si uvědomit, že 

s těmi drobnostmi se občané setkávají každý den. Takže ona je to sice drobnost, ale ti občané 

to opravdu potřebují. Vzhledem k těmto položkám jako jsou autobusové zastávky, příkopy i ta 

zpevněná plocha před sýpkou, a ještě k tomu, že by se na technickém dvoře mohl najít 

materiál, tak si myslím, že by bylo vhodné, aby to bylo zhotoveno. 

 

Ing. Žitník: Mohla by se znovu zopakovat ta změna částky do toho materiálu, ať hlasujeme o 

přesném znění, tzn., která částka se opravuje. 

 

Starosta: Opravuje se v tabulce v kolonce „mobiliář“, který se mění z 300 tis. Kč na 1.000 tis. 

Kč. 

 

Paní Jančíková: Mám radost, že dáváte více peněz do oprav bytů, protože dříve to tak nebylo. 

Pán v červených domech dostal 3 pokojový byt a potýkal se a stále se potýká s těmi opravami 

toho bytu, protože mu ten byt byl předán v šíleném stavu. 

 

Obecně jsme se začali zabývat tím, že ten bytový fond byl podhodnocen, proto možná došlo i 

k tomu, že ten byt byl předán ne zrovna v ideálním stavu a samozřejmě předpokládám, že 

předchozí vedení čekalo na to, až dojde k vysušení zdí, které bylo podřezáváno a bylo vlhké, 

takže předpokládám, že to, co teď doděláváme je přímá návaznost na to, co předchozí rada 

započala. 

 

Paní Jančíková: Ne, ten byt je myslím v 2. nebo 3. patře, takže určitě nebyl vlhký, ale opravdu 

v dezolátním stavu. 
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Starosta: Dávám hlasovat o návrhu zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2019 a zapojení 

účelově určené rozpočtové rezervě 

Hlasování o návrhu 

Pro: 11                                              Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Setkali jsme se už v dosavadní praxi se dost obtížně o té lokalitě komunikuje, ať již při 

jednání s magistrátem nebo při jednání se školou. Funkčně by to měla být záležitost, která by 

neměla spadat pod školu. Tedy jsme hledali neutrální název, který by měl historickou vazbu, a 

protože SK Slezák je oddíl, který v dané lokalitě působil, tak jsme se rozhodli pro tento název. 

 

Ing. Wieluchová: Je fajn, že je to historický název, ale myslím si, že to si nikdo nepamatuje. 

Když se řekne sokolovna, tak všichni ví, kde to je. SK Slezák nikdo neví, kde to je. Když 

řeknete, že je to sportovní areál školy, tak se všichni orientují, a navíc fotbalisté budou pořád 

TJ Vítkovice.  

 

Starosta: U školy které? Těch je tady více. 

 

Ing. Wieluchová: Tady je jedna škola. 

 

Starosta: Ještě je na Rošického. 

 

Ing. Wieluchová: Myslím si, že tady ta historie není zažitá s tím Slezákem.  

 

Paní Jančíková: Byla jsem strašně překvapená, protože jsem to na minulé radě řekla, že se to 

tak jmenovalo a pan Žitník toho hned využil na svůj billboard, který si dal 693. Takže bych 

řekla, že areál u školy je lepší. 

 

Starosta: jen doplním, protože vy ostatní nemáte před sebou ty materiály. 13.8.1922 byla 

ustavující schůze v hostinci „U Váců“. Klub nesl název SK Slezák Svinov a jeho barvy byly 

modrá a bílá. Hráli fotbalovou ligu, hráli proti Klimkovicím a jiným. Myslím, že vrátit se 

k těmto historickým bodům, je dobré a připomínat si svinovské počátky taktéž. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu paní Jančíkové, že se tento areál se bude jmenovat 

„Sportovní areál U školy“ 

Hlasování o návrhu 

Pro: 2                                              Proti: 9    Zdržel se: 2 

Návrh nebyl schválen 

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu „Sportovní areál Slezák“ zkráceně „SA Slezák“ 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 0    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 
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Paní Jančíková: Ohledně dotace na turistickou známku. Byla jsem překvapená, že tam 

opravdu není znak Svinova ani Ostrava vykřičníky. Domnívám se, že když někdo dostane 

dotaci, takže by to tam mělo být. 

 

Starosta: Rozumím tomu. Mluvil jsem s panem farářem Larischem a on se za to velice 

omlouval, ale když se podíváte na tu známku, jak vypadá, tak ten znak by tam byl skoro 

neviditelný nebo ztracený. Známka má krásné průčelí kostela, z druhé strany je oltář. Jsem si 

toho vědom, je to samozřejmě chyba. 

 

Paní Jančíková: Jestli vám přijde nějaký audit, tak to budou vytýkat.  

 

Starosta: Na druhou stranu, a tím to neomlouvám, myslím si, že to je dobrý nápad, a skvělá 

propagace Svinova. 

 

Paní Jančíková: Já proti tomu nic nemám, ale neměli dostat dotaci na tu turistickou známku, 

nehledě k tomu, že ji asi prodávají. 

 

Starosta: Projednali jsme zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu nabytí části pozemku parc. č. 3073/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – úplatné nabytí pozemku 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Paní Jančíková: Já bych chtěla vědět, jaké investice? 

 

Starosta: Je to pozemek, který leží v centrální části Svinova a je škoda se ho zbavovat. Je to 

poměrně velký pozemek k soukromému developerskému projektu, protože ten pozemek má 

rozlohu 2.287 m2. 

 

Paní Jančíková: Domnívám se, že když tam chce pán postavit nějaký bytový dům pro 12 

mladých rodin, že to je přínos pro Svinov. Nejen, že děti budou chodit do školy i do školky, 

ale že se Svinov trošku omladí, tak proto si myslí, že to je dobré. Ptám se, jestli si myslíte, že 

tam bude parkoviště pro České dráhy? 
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Starosta: Domnívám se, že tam parkoviště pro České dráhy nebude a domnívám se, že by 

neměl soukromý investor suplovat byty pro mladé rodiny, ale měla by to dělat obec. Ten 

soukromý investor na tom bude určitě chtít vydělat. 

 

Paní Jančíková: Nevím, kdy na to obec bude mít, ale podívejte se Harmonie, jsou tam mladí 

lidé a já si myslím, že to není špatné tam bydlení, že jsme si na to zvykli, ale to má být jenom 

dvoupodlažní dům. 

 

Starosta: To jste o krok dál, protože já jsem ten projekt ještě neviděl. 

 

Ing. Wieluchová: Tam je to napsáno. 

 

Starosta: Tam je to napsáno, ale co je psáno, ještě není dáno. Až uvidíme nějakou studii nebo 

projektovou dokumentaci, tak bychom o tom mohli uvažovat. Myslím si, že tento pozemek by 

měl zůstat v dikci obvodu. 

 

Paní Jančíková: Máme za červenými domy tolik volného prostoru na další domy. 

 

Starosta: Musíte si uvědomit, že ceny těchto pozemků jsou poměrně vysoko. Jestliže prodáme 

jakýkoliv pozemek, tak 50 % shrábne Magistrát města Ostravy. 50 % z prodejní ceny zůstává 

na magistrátu, zbytek jde do našeho rozpočtu, což je špatné hospodaření. Nechme ten 

pozemek zatím ladem, může se objevit projekt, který bude zajímavý. Nechme si ho v rezervě, 

je zbytečné ho prodávat.  

 

Paní Jančíková: To je známka toho, že nikdy neprodáme žádný pozemek, protože těch 

pozemků tady je víc. Nehledě k tomu, že tady mezi Svinovem a jižními svahy, tam je hodně 

volných pozemků. Já vím, že jsou soukromé a tady za těmi červenými domy, taky jsou 

pozemky a prostě v životě nic prodáme.  

 

Starosta: Na to, co jste teď řekla, jen doplním, aby zase občané byli informováni. Mezi ulicí 

Polskou, Dr. Grudy a Rošického to velké pole o kterém se tady bavíme. Jsou 2 územní studie, 

které řeší zástavbu rodinnými domky, zhruba 200 domů. Je to volně přístupné na webových 

stránkách města Ostravy. Na horní části od ulice Sabinové je alokována částka, kdy dneska 

město směnilo za pozemky na propojení Polská x Francouzská. Vlastník tohoto pozemku, 

který tam měl si vyžádal směnu na pozemku na ul. Polské. Mají záměr ta postavit bytové 

domy. Dnes přišel pan projektant, přišel s návrhem a s žádostí o vyjádření projektové 

dokumentace na stavbu bytových domů, které by byly na bývalých pozemcích zahrádkářské 

osady na ul. Polské před RT TORAXEM mezi ul. Sabinovou, Lelkovou a Stratilovou. Když 

vezmu, kolik těch bytových domů je nachystáno, takže se nemyslím, že by to konkrétně jeden 

pozemek zachránil. 

 

Paní Jančíková: Nesouhlasím s tím. 

 

Starosta: Děkuji za názor. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych poprosil radu, jestli by mohla v nějaké dohledné době zpracovat 

koncepční materiál, protože těch developerských projektů je tady celá řada v této době, aby 

skutečně nedocházelo k ad hoc řešením, že se nabídne nějaká varianta odkupu, aniž bychom 

věděli, co se tam bude stavět. Myslím si, že i město Ostrava v posledním období ukázala 

cestu, že chce dopředu vědět, co se tam vybuduje a toho budoucího vlastníka zaváže k  
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tomu, aby tam vybudoval, co mu obec nebo město stanoví. Není to úkol na měsíc, ale je to 

úkol na delší období a abychom si dali v obci nějakou vizi do roku 2030, co si dovedeme 

představit, že je k prodeji, co kde může vzniknout a co bychom tady chtěli mít. 

 

Ing. Wieluchová: Na to je územní plán. 

 

Ing. Pastrňák: Územní plán jsou barevné čtverečky.  

 

Ing. Wieluchová: Jsou tam parametry, které se mají dodržet. 

 

Ing. Pastrňák: Ovšem jestli tam bude dvoupodlažní, nebo pětipodlažní, to je rozdíl. 

 

Ing. Wieluchová: Studie na těch polích je zpracována už 10 let, a ještě se ani nekoplo. 

 

Starosta: Já vás trochu poopravím. Ta územní studie, o které vy mluvíte, již není platná. Nová 

územní studie byla provedena v roce 2017. 

 

Ing. Wieluchová: Tam se trochu upravuje, ale princip je stejný. Rodinné domky od směru od 

Svinova dvou, tří podlažní a směrem k Porubě bytové domy, takový je princip využití toho 

pole. 

 

Starosta: Před 12 lety na konci ulice Sabinové a Polské bylo stavební povolení na inženýrské 

sítě. Bylo schválené na výstavbu pětipodlažních domů, kterou jsem povoloval ve Svinově, ale 

nakonec to nikdy nebylo a stavební povolení už propadlo. 

 

Paní Jančíková: Víte, to je vždycky taková pohádka. Dříve to udělal pan Kajnar tu studii, stálo 

to 1 mil. Kč a je to malůvka k ničemu. 

 

Starosta: Souhlasím. 

 

Ing. Dvorský: Já bych vás chtěl informovat o rozbíhajícím se dotačním titulu. Prvním 

obvodem, který se o to začíná zajímat je Krásné Pole. Jedná se komunitní bydlení max. 25 

bytů, kde se dostane 600 tis. Kč dotace od státu na každou jednotku a je to omezené m2
. Jedná 

se o přízemní nebo dvoupatrové domy. Sledujeme tento vývoj. Přijde projektant, který nám 

navrhne nějaké řešení v naší lokalitě na ul. Stanislavského. Je to řešení jak pro naše občany 

starší a pokročilé, tak i pro naše mladé rodiny. 

 

Starosta: Obecně Svinov stárne. V řadových domcích na jižních svazích bydlí většinou senioři 

sami. Nechtějí z tohoto regionu odejít, chtějí zůstat ve Svinově, ale nemají možnost 

adekvátního bydlení, takže se nabízí i tato varianta 

 

Paní Jančíková: Víte, taková studie už byla. Pan Mašek takovou studii měl, kde se mělo stavět 

tady U Rourovny a z toho sešlo. To jsou jen takové výkřiky do tmy. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – úplatné nabytí pozemku 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 0    Zdržel se: 3 

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

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Mgr. Hrušková odešla. 

 

Paní Jančíková: Protože vím, o co se jedná, oni tam opravdu nemají, kde parkovat, protože ten 

pás zelený je úzký a oni mají opravdu omezené možnosti na parkování. I v tom vedlejším 

domě, kde už majitelka zemřela, ten bude asi taky brzy na prodej. 

 

Starosta: To je ten důvod, proč tam dáváme nesouhlasné stanovisko. Bylo jim nabídnuto, že to 

budou mít ve výpůjčce. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o prodeji pozemku  

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Různé: 

 

P. Jan Larisch, Th.D., farář poděkoval zastupitelům za dotaci na výrobu turistické známky 

k 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále. Známka je k prodeji za cenu 50 Kč na faře. 

 

Starosta: Bude zajímavá debata ohledně parkování ve Svinově, tak bych vás chtěl poprosit, 

jestli byste byli tak hodní a přistoupili k mikrofonu, protože se dělá audio záznam a paní 

Fucimanová z toho dělá zápis, tak aby vám bylo rozumět. Poprosil bych zastupitele, pokud 

mají jiné připomínky nebo náměty než k parkování, tak aby je přednesli a potom bychom se 

pustili do parkování. 

 

Ing. Wieluchová: Já bych raději začala parkování, aby tito lidé, co tady čekají, mohli odejít. 
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Starosta: Myslím, že dostávají celkem cenné informace, jestli budete mít nějakou věcnou 

připomínku, tak to určitě vydrží. 

 

Paní Jančíková: Zastupitelstvo mělo být 12.6. Vy jste to měli na radě už 30.5., že 

zastupitelstvo je odleženo, přesunuto na jiný termín a poslali jste usnesení až 6.6. emailem. Já 

jsem hned v pondělí byla na radnici, mluvila jsem s vámi a nic jste neřekl. My jsme si 

dopředu udělali program, abychom toho 12.6. byli. Já jsem zrovna měla dneska lékaře. Já 

jsem nešla k lékaři a příště musím zaplatit 500 Kč, protože jsem tady chtěla být. Je to nefér 

k nám, když to víte, tak dopředu, proč to neřeknete, proč nás neupozorníte na změnu termínu? 

Je to v červnu, kdy už hodně lidí odjíždí na dovolenou a oni si to už nezmění 

 

Starosta: Na to je jednoduchá odpověď. Nebyli bychom usnášení schopní, protože většina 

měla pracovní závazky, takže proto se volila varianta posunutí toho zastupitelstva. 

 

Ing. Wieluchová: My bychom tady všichni byli. 

 

Starosta: Dohodli jsme se na posunutí toho termínu, je to legitimní možnost. 

 

Ing. Wieluchová: To přeci není MY x VY. 

 

Starosta. Podle zákona o obcích musíme mít zastupitelstvo do 3 měsíců, takže my jsme splnili 

požadavek. Měli jsme mimořádné zastupitelstvo, které jste svolali vy, to jsme se zase museli 

my uvolnit v rámci pracovních povinností. O mě tak ani nejde, ale o ostatní členy 

zastupitelstva. 

 

Paní Jančíková: Já jsem byla docela dotčena, protože toho 3.6. jsme mluvila s vámi na úřadě a 

vy jste neřekl ani půl slova. 

 

Starosta: Přiznám ses, že to mě v tu chvíli ani nenapadlo. 

 

Paní Jančíková: Já jsem byla opravdu dotčena, protože jsem měla jít k tomu lékaři. 

 

Starosta: Chce paní tajemnice něco k tomu říct? 

 

Ing. Samková: Byl splněn jednací řád. 

 

Paní Jančíková: Já neříkám, že je to špatně, ale je to neetické vůči nám. 

 

Starosta: Příště to budeme avizovat dopředu. 

 

Paní Jančíková: Pak mám ještě další věc. Na tu akci na kolečkách. Marně jsem hledala 

v usnesení rady, že tam bude částka, která byla uvolněna na tu akci, protože určitě nebyla 

zdarma. Musela být uzavřena Bílovecká ulice, muselo být dopravní značení, takže to určitě 

nestálo málo peněz. Myslím si, že to nebylo adekvátní, že byly jiné prostory, kde to mohlo být 

za levné peníze nebo úplně zdarma. Ušetřili bychom určitou sumu peněz. Vím, že pan Prusek 

vám nabízel silnice, kde to mohlo být a bylo by to opravdu zdarma. Bylo to zbytečné 

vyhazování peněz. Byla jsem se tam podívat. Nezdržovala jsem se tam dlouho, protože jsem 

měla osobní problémy. Potkali mě známí a říkali, že to bylo docela chaotické, že si mysleli, že 

to bude časově rozvrženo na určité věkové kategorie, že maminka tam přišla s malým dítětem  
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a nestačila běhat, že tam byl chaos, že tam byly větší děti, dospělí na kolech, na bruslích. 

Příště byste to mohli organizačně jinak zařídit.  

 

Starosta: Co se týče organizace. Máme několik stížností na to, že to chtěli v centru Svinova 

přes ulici Bíloveckou. Tohle je nezaplatitelné. Je to nezaplatitelné z toho důvodu, že 

z červených domů by nikdo nevyjel, MHD a dálkové spoje, tj. 7 spojů, tak to nejde provést. 

Jakákoliv komunikace, která tady je, podléhá projektu dopravního značení. Vy narážíte na 

ulici v Dubí, ale ulice v Dubí je úplně stejná, na které jsme byli. Přeložka Bílovecké je 

nejméně zatížená komunikace dopravním značením, protože tam je jediné vyústění tj., ulice 

Navrátilova, na které bylo celou dobu osazenstvo komise, která to organizovala. Co se týče 

finančních prostředků, dneska Svinov na kolečkách je projekt, který bude používán 20-30 let 

v nezávislosti na tom, jestli tady budu já nebo kdokoliv jiný, ale bude se moc používat pořád 

dál a dál. To dopravní značení se dělá jednou a potom se pořád používá. Z důvodu toho, že 

nemáme vybavení, a to dopravní značení nemáme, tak ho musíme zapůjčit. Využili jsem 

možnosti, kdy Ostravské komunikace se nám nabídly, že to udělají, a to bylo opravdu za 

peníze. Udělali to tak, že jsme nemuseli mít strach, že někde bude nějaká dopravní nehoda 

nebo dojde někde k újmě. Oni vyznačili objízdné trasy a vyznačili dopravní značení, zákazy 

vjezdů apod. Městská polici v součinnosti s námi hlídala vjezd přemostění od ulice Rudné. Co 

se týče účasti. Vy, jak jste tam vběhla a vyběhla, tak já jsem tam byl, ale to je váš pohled na 

celou věc. Byla to první taková akce, byl to v podstatě 0. ročník, kde si všichni na sobě 

zkoušeli nebo zjišťovali, jak se taková organizace dá udělat. Myslím si, že se toho zhostili 

velmi dobře a za to jim patří dík. Měli nachystané stany, měli nachystané občerstvení pro 

občany, byla tam nachystaná škola bruslení a většina lidí korigovala pohyb těch lidí na těch 

pruzích. Vpravo bylo bruslení směr ven k rampě na Rudnou a zpátky. Bylo tam několik 

programů pro děti nachystané. Fotbalisté tam měli svůj stánek. Bylo poměrně pěkně a hodně 

silně prožíváno. Samozřejmě můžete oponovat tím, že vám vyšlo počasí, protože kdyby bylo 

škaredě, tak ta akce určitě nepřitáhne tolik lidí. Já to doplní ještě o jednu informaci. V příštím 

roce se dá předpokládat, že se bude dodělávat prodloužená Rudná, což znamená, že Poruba 

nebude mít 2 akce bruslení, ale bude mít pouze jedno to bruslení a my využíváme a 

doplňujeme ten program dětskému dnu a dáváme těm lidem možnost si zabruslit. Když se 

podíváte na návštěvnost této akce a navazující Den dětí na hasičárně, tak si myslím, že 

kdokoliv tam byl, tak musí být s těmito akcemi spokojen. 

 

Paní Jančíková: Šla jsem ještě z ulice Bratří Sedláčků a bylo to opravdu docela chaotické. 

Těch lidí z té komise jsem tam moc neviděla. Jak jsem se podívala na facebook, tak tam moc 

velká účast nebyla. Já vím, že oni chodili průběžně, ale ty malé děti jedou kousíček a ty rodiče 

za nimi nebudou běhat. Nehledě k tomu, že tam byl chaos, jezdily tam malé děti, velké děti a 

dospělí.  

 

Starosta: Členové komisí tam byli všichni. Doplním jednu poznámku, protože si nechali 

vyrobit vesty, aby byli viditelné. Paní Andrlová bruslila na té trase, neměla na sobě vestu, 

protože bylo poměrně horko. Skutečně z komise tam bylo tak 90 % členů.  

 

Paní Mužíková: Já bych nechtěla být negativní, ale říkal si, že předpokládáš, že v dalších 

letech se tady ta akce bude opakovat. Velice mě mrzí, že za minulého vedení jsem byla 

v komisi pro mládež a organizovali jsme se svým týmem pod vedením paní předsedkyně 

Popkové svinovskou olympiádu. Opravdu jsem do toho dali maximu, byla vyrobena vlajka za 

naše financování, byl navrhnut maskot, které ho zvolily děti a marně jsme doufali, že tato 

akce bude pokračovat. Nechtěla bych být negativní, opakuji ještě jednou, protože když paní 

Popková přišla na úřad a chtěla v této akci pokračovat a navrhla vám, že bychom vám  
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všechny ty věci dali, tak jste to zásadně odmítli. Není nikde psáno, že i ty brusle budou 

pokračovat v dalším volebním období 

 

Starosta: Obávám se, že, co se týče té výtky, tak s tím nemám nic společného, protože to si 

komise dělá sama. Jak jsi správně říkala „komise nechystala, komise udělala“, tak jestliže 

komise vyhodnotila, že tato akce v dřívějších dobách nebyla oblíbená nebo neměla vysokou 

účast, tak ji prostě změnila. Nechávám tomu volný průběh. 

 

Paní Mužíková: Velká účast byla, protože my jsme napočítali cca 100 dětí, ať už na zimní 

bruslení, tak na olympiádě. 

 

Starosta: Souhlasím, nemám s tím problém.  

 

Mgr. Hrušková: Pokud se podíváte na webové stránky úřadu, facebook úřadu, tak jsou lidé 

opravdu rádi, že se konají nějaké akce ve Svinově, že se Svinov stmeluje, že jsou nové akce, 

které tady dosud nebyly, takže já bych nechala na předsedkyni komise, aby si sama určila 

s členy komise, jaké akce bude dělat. 

 

Paní Mužíková: Já chci říct, že proti tomu nic nenamítám. Mě se taky líbí Svinov na 

kolečkách. Jenom říkám, že byly akce, které mohly pokračovat další léta. Ještě jsem chtěla 

říct, co se týká organizačních schopností paní Andrlové, tak nechci nikoho hatit, ale já jsem 

byla svědkem na organizace zimního bruslení, kdy ještě byla předsedkyní, tak ta organizace 

se mi jevila jako nulová. Děkuji za slovo. 

 

Mgr. Hrušková: Co chcete na bruslení organizovat? 

 

Paní Mužíková: Můžu vám říct, že odměny, které byly určené pro děti, byly položeny na 

lavičce a děti si je brali, jak chtěli. Jedno dítě mělo 10 odměn a další nemělo nic.  

 

Mgr. Hrušková: Pokud matka nestíhá běhat za svým dítětem na kole, tak je jedno na které je 

to ulici, ne? 

 

Paní Jančíková: V časových úsecích mohly jezdit menší děti, potom větší děti a ne najednou, 

už z bezpečnostních důvodů. 

 

Ing. Žitník: Já se omlouvám, my tady nechceme to zastupitelstvo natahovat, jednak z toho 

důvodu, že potom je ten zápis nezapsatelný, také i z důvodu toho, že vás to bruslení nezajímá. 

Já jsem se bruslení zúčastnit na vlastních kolečkách se svými dětmi a manželkou. Všichni 

jsme si to užili a nic chaotického jsem tam neviděl. Pravděpodobně to vidím jinak než 

kolegyně, ale byl bych ráda, aby to taky zaznělo nahlas. 

 

Ing. Wieluchová: Já začnu o tom parkování. Už x let zpět se vypracovala nějaká projektová 

dokumentace, která se upřesnila a řešila parkování mezi ulicemi Bíloveckou, Kuršovou a 

Lipovou s tím, že cílem nebylo organizovat parkování místním obyvatelům, protože se jedná 

o vilovou čtvrť, takže když tam parkují sami, tak se vždycky domluví, ale cílem bylo vymístit 

tzv. Pražáky, kteří tam stojí třeba i celý týden a blokují tam místo na parkování. Zpracoval se 

projekt, který dává všem stejné podmínky s tím, že tyto podmínky parkování budou muset být 

placeny. Svolali jsme v červnu lidi, kterých se to týká v té oblasti, nebylo to příjemné jednání, 

někomu se líbí, někomu ne. Samozřejmě nevyhovíme všem, je to snaha vyřešit parkování 

cizích aut a řekli jsme jim, za jakých podmínek bychom do toho chtěli jít, že do toho ještě  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

20 

 

 

bude mluvit magistrát, a že až se to utřepe, že se znovu svolají a řekne se jim, za jakých 

podmínek to bude. K tomu už nedošlo a zjistilo se, že tady jsou 3 formy parkování na jednom 

území při jednom projektu. Byla bych velice ráda, ba nám pan starosta vysvětlil, proč k tomu 

došlo a jakým způsobem to chtějí řešit? 

 

Starosta: Prvotní informace, se kterou pracujeme je ta, že se udělá parkování pro „residenty a 

abonenty“. Druhá informace byla výběr ulic, tohle všechno šlo přes paní starostku 

Wieluchovou, která to s radou projednala. Všichni víme, že to bylo z důvodu rekonstrukce 

vodovodního řádu.  

 

Ing. Wieluchová: To nebylo kvůli rekonstrukce vodovodního řádu, to bylo z důvodu 

vymístění cizích aut z našich parkovišť. Máme tady nádraží a celý problém je, auta lidí, kteří 

jdou na vlak a nechávají ho tady ve Svinově. 

 

Starosta: Dneska jsem se posunuli dál, protože zjistíte, že ta auta parkují před úřadem, protože 

Nextbike udělal takový převrat v parkování, že dneska parkují před úřadem a jezdí autobusem 

na nádraží. Vidíme to dnes a denně všichni úředníci. Co se týče parkování u červených domů.  

U červených domů je to tak, že v těch domech jste vy nájemci a máte parkovat na obecním 

pozemku. Když se podíváme na parkování u vás nebo kohokoli na ulici Stanislavského nebo 

jinde, tak občané tam mají svoje pozemky a mají svoje nemovitosti, proto došlo k takové 

snaze dopomoci, aby občané, kteří bydlí na ulici U Rourovny nemuseli platit za pozemky, 

která nám v podstatě patří a oni jsou našimi nájemci a platí nám nájem. Nic méně došlo ke 

změně, proč je cena taková, protože je to nařízení magistrátu. Vy jste měli jednání, přislíbili 

jste nějakou částku, bohužel my jsme tu částku nemohli dodržet, protože pan primátor 

Macura, který má na starosti dopravu, chtěl zcelit a chtěl sjednotit všechny poplatky za 

parkování. Takže proto ta částka, která dneska je, vychází z nařízení. Já ho tady mám, pokud 

se chce někdo podívat, kde jsou vypsané částky. Netýká se to jen Svinova, ale týká se to taky 

jiných obvodů. 

 

Ing. Wieluchová: Já se zeptám ještě jednou. Jestli soukromé vlastnictví nebo nájemník, proč 

jsou v projektu zpracovaná parkovací místa pro všechny stejně a proč reálné podmínky jsou 3. 

 

Starosta: Některé jsou z historického základu, je třeba si uvědomit, že na to postupně na to 

navazovalo. 

 

Ing. Wieluchová: To není žádný historický základ, je zpracovaný nový projekt, který řešil 

parkování mezi ulicemi Bílovecká, Kuršova a Lipová za stejných podmínek všem. To není 

žádný historický základ.  

 

Starosta: Je, protože před projektovou dokumentací, již bylo parkování…..není rozumět 

 

Ing. Wieluchová: Dokumentace byla schválena, byla odsouhlasena, byla zpracována 

dopravním inspektorátem a měla by se dodržovat, protože obyvatelé, kteří tady bydlí, by měli 

mít stejné podmínky a nedělaly se mezi nimi rozdíly. Já se ptám, proč se dělají rozdíly?  

 

Pan Ozner: Paní bývalé starostce bych chtěl říct, že ve Svinově neexistuje ulice Dubová, ale 

Lipová. 

 

Ing. Wieluchová: Já jsem řekla Lipová. 
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Pan Ozner: No to je jedno. Takže rekapitulace. Před rokem se na internetu přes email ke mně 

dostal plánek parkování ve Svinově. Byla to akce některého z našich občanů. Pane Žitníku, 

prosím zachraňte nás před nájezdem těch nájezdníků z nádraží. Nevím, jestli se to řešilo, ale 

něco se dělo a výsledek byla schůze. Byli jste někdo na té schůzi? 

 

Paní Jančíková: Ano. 

 

Pan Ozner: Na té schůzi jsme byli seznámeni s dopravní situací. Já vám řeknu, co mi chybělo. 

My jsme se v podstatě tady všichni pohádali. Mě tam chyběl výstup, kdy by to někdo 

nějakým způsobem zkoordinoval a řekl „bude to tak a tak“. Ke komu z vás se ten materiál 

dostal? My tady všichni sedíme, kvůli parkování. Zvedněte ruku, ke komu se dostal materiál, 

výstup z této schůze. Nikdo? 

 

Paní Jančíková: To byl jenom návrh. 

 

Pan Ozner: Dobře, to byl jenom návrh, tak proč jste nás tady hnali na tu schůzi? Já říkám, že 

se z návrhu musí udělat závěr. 

 

Ing. Wieluchová: To byl návrh s tím, co máme v úmyslu, že to budeme konzultovat 

s magistrátem. Když už se to uzavřelo, tak měla být schůze další a tam se mělo říct konkrétně, 

jak to bude. K tomu už nedošlo. 

 

Pan Ozner: Já s vámi naprosto souhlasím, k tomu už nedošlo. Vy jste v podstatě potvrdilo to, 

co jsem před chvílí řekl. Vy jste udělali návrh, z návrhu měl být udělaný závěr. Ten nebyl 

udělán. Občané Svinova nebyli informováni o tom závěru. Prosím vás, já si velice cením pana 

starosty a některých zastupitelů, tzn., že ve čtvrtek mě sám oslovil telefonicky, že se sejdeme. 

Sešli jsme se a byli přítomni i občané Svinova. V podstatě řekněme, že jsme si na ulici udělali 

takovou mini schůzi na ul. Kolofíkova. To byla náhodná akce. Vy jdete se starostou po 

Svinově a začínají vykukovat hlavy. Prošli jsme to. On nám dokonce zaslal i mapy. Došli 

jsme k takovým závěrům, že ten projekt i z hlediska bezpečnosti, není navržen správně. 

Bezpečnost jsem chtěl říct, že třeba pan H….., který řekl „jak mi může stát auto před branou, 

když já tady mám HUP, jak mi může stát auto před branou, když já k té HUPce nebudu mít 

přístup, protože to auto tam bude bránit“. To auto by tam nemělo parkovat. Třeba tady kolega 

má dokonce ten HUP vystrčený. 

 

Starosta: Doplním tu informaci. Já jsem se na to obratem ptal pana projektanta, jestliže mám 

rozdělaný projekt, tak předpokládám, že člověk, který je v dopravních stavbách, by měl udělat 

správný projekt. Našli jsme tam některé chyby, samozřejmě je třeba se na to podívat a 

pozastavit se nad tím, co dál. Jsou tam věci, které opravdu stojí za úvahu, možná ani ne ten 

HUP jako spíš ten hydrant. 

 

Pan Ozner: Já budu citovat jednoho významného člověka ze Svinova. „Ten projektant by měl 

dostat stříbrnou medaili, ne ten projektant by měl dostat zlatou medaili. Ten projektant to 

naprojektoval tak, že v podstatě má projekt chyby. Projekt nás Svinovské občany zahnal do 

našich pozemků“. To je pravda a nezlobte se, že to tak řeknu. Vy sám vidíte že firma Kajot 

buduje parkoviště. Vy jste vlastně vyřešili 2 věci, vy jste možná zahnali nájezdníky, ale 

samozřejmě jste zahnali svinovské občany do jejich zahrad. 

 

Ing. Wieluchová: Já bych na to chtěla reagovat. 
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Pan Ozner: Ne, teď mluvím já. Nikdo z nás neví, jak to tady všechno dopadne, jestli se 

nerozhádáme mezi sebou. Já velice kvituji na svůj návrh a návrh pana starosty a jsem rád, že 

na to přistoupil, že projekt je dán, asi na něm teď moc nezměníme. Nechejme ho teď běžet 3, 

4 měsíce. 

 

Občanka: A kde budeme na té Bílovecké parkovat my 3, 4 měsíce? 

 

Starosta: Co se týče Bílovecké. Není problém to tam zakomponovat, ale zase to jede 

procedurálně tzn., že to jde přes velké město a může to být zpátky v nařízení města. Spíše jde 

o jinou věc. Doplním pana Oznera, ať to máme kompletní. My jsem se bavili o tom, byť to 

není spuštěné, tak dneska je 150 důvodů proč to neudělat. Původní záměr paní starostky byl, 

že chtěla pomoct občanům, aby mohli parkovat u svých nemovitostí. Když se podíváte dnes 

na ty dopravní značky, tak se počítá s tím, že v podstatě, když máte naspáno od 15 hodin do 6 

hodin do rána, máte mít parkovací kartu tzn., že vy přijedete z práce a máte volné místo na 

parkování, tak je to myšleno, takže ti, co jsou Pražáci, kteří přijíždějí večer, tak už tam 

nemají, co dělat. Na druhou stranu jsou tam firmy, které mají zaměstnance a ti přijedou, 

nepotřebují kartu, protože do 15 hodin můžou parkovat na těch parkovacích místech, a to je 

zásadní informace.  

 

Ing. Wieluchová: Celá Polanka stojí na vlastních pozemcích. Tam přijedete na návštěvu a 

musíte na soukromý pozemek. Ty cesty, které tady jsou neodpovídají pravidlům pozemní 

komunikace a oni by nás mohli pokutovat každý den všechny, protože to nemá parametry 6 

m, aby tam ta auta mohla stát. Tak jsme se snažili to vyřešit tak, abyste vy měli parkování 

před domem a byl klid. Takže to, co tady říkáte, že jsme vás vymístili na vlastní pozemek, to 

je ze zákona, ne že bychom my chtěli. My jsme chtěli, aby tam ta parkovací místa byla, abyste 

tam mohli stát. Celá Ostrava má parkování pro soukromé účely od 6, 7, 8 hodin, my to máme 

od 15 hodin. Jsou tady lidé v důchodu, jsou tady lidé nemocní, jsou tady lidé na směny, ne že 

všichni přijedou v 15 hodin domů a čekají až bude parkoviště prázdné. Já se znovu ptát, když 

byl projekt zpracován pro všechny ulice stejně, proč jsou tady 3 druhy parkování? Pořád jste 

mi neodpověděl, pane starosto. 

 

Paní Jančíková: Někteří mají parkování zdarma.  

 

Pan Macháč: Kdo má zdarma? 

 

Ing. Wieluchová: Někteří žádné. 

 

Paní Jančíková: Vedle domu 693, tam oni mají parkování zdarma. 

 

Ing. Wieluchová: Nevím, jestli zdarma, ale na je to na 2 roky. Tam je povolenka na 2 roky. 

Červené domy nemůžou parkovat a zbytek bude platit. Tak se ptám, proč jsou tady 3 druhy 

parkování při jednom? 

 

Starosta: Přiznám se, vůbec nevím o tom, že by to tam bylo zadarmo v té lokalitě, o které 

mluvíte. Byl jsem v domnění, že jsou dva červené domy, jak jsem zmiňoval na začátku a tu 

třetí si musím tedy ještě ověřit. 

 

Ing. Wieluchová: Mají povolenku na 2 roky, mají ji za sklem. 
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Pan Ozner: Nebude se mnou tady celá řada lidí souhlasit. Jde udělat něco pro to, když se to 

realizuje, aby když občané potom udělají petici, nebude tam 40 lidí, nebude tam 140 lidí, bude 

tam 250 lidí, jestli jste schopni na tyto připomínky reagovat a řešit to s magistrátem? 

 

Starosta: Jsme schopni na to reagovat. My jsem se na tom neformálním jednání dohodli, že to 

nechme běžet do října. Ten důvod byl proto, že teď jsou prázdniny, většina lidí je pryč, 

nemáme ten zaběhaný systém. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem se dotazoval na městské  

 

policii, jak často jezdí ke špatně zaparkovaným autům do této lokality. Mají soupis u mnoha 

aut, pravidelných telefonátů na parkování právě těch Pražáků. Nechme to běžet v nějakém 

režimu teďka a můžeme si nad tím zase sednout a můžeme nad tím pracovat. 

 

Pan Ozner: Já vám garantuji za svou osobu, že budete mít písemný výstup reakcí svinovských 

občanů vyhodnocení dopravní a silniční situace po třech měsících ostrého provozu. 

 

Pan Macháč: Mě se ta lokalita taky týká, taky se mi moc nelíbí, že musím platit a jsou jedině 

2 možnosti. Jedna je, že to, co je tam vybudované nebo, že nám zakážou na té cestě úplně stát. 

A myslím, že budeme v háji úplně všichni. 

 

Občan: Tak mi řekni, proč to platí jen pro 3 ulice? 

 

Pan Macháč: Já předpokládám, že se to posune dále. Už teď sice ta značka ještě neplatí, ale ta 

auta se přesunula tady. Odsud k sokolce je to plné. Ten problém se přenáší dále a ty dopravní 

značky se budou dále posouvat. 

 

Občan: Kdo to zakáže? 

 

Pan Macháč: zakáže to policie, protože ze zákona se na té cestě nemůže parkovat. Není tam 

místo 6 m. Je to ve vyhlášce. 

 

Paní Žárníková: Já jsem z Bílovecké, konkrétně ze 155. My tento problém neřešíme rok, ale 

řešíme ho několik let. Byli jsme opravdu hned první na ráně. Jsou to parkování za červenými 

domy. Chtěla bych vědět, jak byl vážný důvod tu Bíloveckou z lokality 8 vyloučit? Co k tomu 

vedlo? My jsme nedostali ani šanci si tu kartu koupit, protože trvalé bydliště v lokalitě 8 

nemáme. Na Bílovecké my nesplňujeme podmínky, abychom si tu kartu mohli koupit, protože 

pro nás není tak zásadní dát těch 360 kč, protože pro mě i ostatní občany je důležité, že když 

přijedu z práce, a to místo zrovna nebudu mít, že se s klidným srdcem seberu a postavím se na 

ulici Stanislavského. Takže my nemáme vůbec žádnou šanci parkovat za červenými domy. A 

co se týče těch hodin parkovacích, promiňte mi to, ale to je opravdu nereálné, protože lidi 

dělají na směny, když přijedou z práce, tak se nemají, kde postavit. 

 

Starosta: Jestli se bavíme o Bílovecké, tak to můžeme zapracovat, ale ostatní ulice, jsou 

udělány tak, že vy přijdete po 15 hodině domů, máte kartu rezidenta, abonenta tzn., že 

parkujete na to místo. 

 

Paní Žárníková: Ale my tu kartu nedostaneme. 

 

Starosta: Vím, ale můžeme s tím pracovat. Berte to, že to byl nějaký počáteční stav. 

 

I 
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Ing. Wieluchová: My jsme žádnou Bíloveckou nevyloučili. Ta tam byla úmyslně zahrnuta. 

Proč jste ji vyloučili, se ptají tito lidé. 

 

Starosta: Úvaha byla, že když už se to nastartovalo, že se to musí spustit a musí se to 

vyzkoušet. 

 

Ing. Wieluchcová: Vy jste to usnesením vyloučili. Proč? 

 

Paní Žárníková: Proč v tom nařízení z města č. 6/2019, je opravený text, že se nahrazuje 115 

na Bílovecké a vedle domy? Tak tam je někdo jiný? To nepatří na Bíloveckou? Co se týče 

zbytku těch parkovacích míst za červenými domy, je to zhruba 50 míst, byl to takový problém 

nás z toho vyškrtnout? Když my všichni, co auta máme sejdeme, tak se ani nepostavíme. 

Opravdu každý den, tím, že jsem doma, máme možnost vidět ta auta, jak přijíždějí. Kdybyste 

tam bydlel někde přímo na té Bílovecké, tak byste nám i víc věřili. Vy jste nás vyškrtli, a to se 

nám nelíbí. Bylo to schválené, bylo to v původním návrhu, bylo to zaplacené, schválené, bylo 

to na městě v roce 2018 úpravou. Po novém roce se změnili doby parkování, změnila se 

lokalita, kde se vyloučila Bílovecká 115 a vedle a tzn., co? My jsme nedostali šanci ani ty 

povolenky si vyřídit. My tam máme zákazové značky, které jsou v platnosti do 30.6. Co se 

bude dít od 1.7. až ty zákazové značky posbírají? 

 

Starosta: Tam se nic nesbírá, ty tam zůstávají. 

 

Paní Žárníková: To tam není nikde napsané. 

 

Ing. Žitník: Pojďme to rozebrat po částech. Vezmu tu nejlehčí věc, na kterou jste se ptala, na 

text statutárního města Ostravy č. 6/2019, kde je dle mého chaoticky uvedeno, že text za 

domem 115 se nahrazuje a zároveň v části, kde jsou vymezeny ulice, tam Bílovecká není. 

Pravděpodobně tam někdo udělal chybu, tam v tom žádný záměr nelze najít.  

 

Občan: Je vás tady 13, abyste chyby nedělali. 

 

Ing. Wieluchová: 5 jich je tady. 

 

Paní Žárníková: Já se omlouvám, jestli můžu do toho vstoupit. 

 

Ing. Žitník: Nemůžete. Toto je nařízení města Ostravy. Kdyby nás tady sedělo 50, tak jak to 

nachystají úředníci na magistrátě, je jejich věc. Pokud chcete, já mám nachystanou prezentaci 

s celou historii v té věci. Budeme tady sedět o půl hodiny déle, ale pokaždé, když rozhodovala 

rada, snažila se svinovským občanům vyjít vstříc, najít nejméně bolestivé řešení. Vy se ptáte, 

proč tam není zahrnuta Bílovecká. Bílovecká je dneska nějaký způsobem chráněna je. 

 

Občan: Čím? 

 

Ing. Žitník: Tou značkou. 

 

Občan: To je nedostatečné. 

 

Paní Žárníková: A platnost končí 30.6. 

 

Ing. Žitník: Nekončí platnost značky 30.6. 
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Pan Macháč: To platí jen pro ty boční ulice. 

 

Paní Žárníková: To tam není nikde napsané, které ulice. 

 

Pan Macháč: To je dočasné značení. Vy nemáte dočasné značení. 

 

Ing. Žitník: Já vám dopovím tu motivaci. Dneska jste chráněni dopravní značkou. Vy voláte 

po režimu, kdy budete opět chráněni dopravní značkou, ale budete chráněni dopravní 

značkou, budete platit poplatek a budete chráněni v omezenou dobu. Dnes jste chráněni 

dopravní značkou 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V okamžiku, kdy tam bude modrá zóna, tak 

budete dopravní značkou chráněni dejme tomu 10 hodin denně, ale bude to podstatně horší 

stav, než je dneska. 

 

Paní Žárníková: Nám se tam postaví na týden, 14 dní. 

 

Ing. Žitník: Takže to byla ta motivace, nezhoršovat stav, který dneska máte. Vy tím, že tam 

bude modrá zóna, nezískáte vůbec nic. Vy to zaplatíte, ale to, jestli tam stojí někdo, kdo tam 

stát nemá, to není věc ani úřadu, ani vaše věc, to je věc městské policie. 

 

Občan: Městská policie to absolutně nezvládá. 

 

Paní Žárníková: Není od toho, aby kontrolovala auta. 

 

Ing. Žitník: Městská policie je od toho, aby kontrolovala, zdali byl nebo nebyl spáchán 

přestupek. 

 

Občan: To absolutně nezvládá. 

 

Ing. Žitník: Chápete, že když vás necháme platit, a ještě vám snížíme tu dobu, po kterou jste 

chráněni, vy se dostanete do horší situace, prostě protože ta akceschopnost městské policie se 

změnou značky nezmění? 

 

Paní Žárníková: Vy jste nám nedali žádnou šanci. Tím, že jste vyloučili Bíloveckou, tak jste 

nám nedali vůbec žádnou. Možná ta značka tam zůstane, na jak dlouho? 

 

Ing. Žitník: Napořád. 

 

Ing. Wieluchová: Proč teda chráníte Bíloveckou původní značkou a stejné značky původní 

tady odstraňujete a dáváte tady nějaké jiné parkování. Co to má za logiku? 

 

Starosta: Je to přenosné dopravní značení, my dáváme pryč přenosné dopravní značení. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás, pan starosta ten materiál určitě nestudoval, protože by věděl, co 

se stalo. Projekt by zpracovaný tak, aby včetně Bílovecké ulice všichni stáli od ráno od 6, 7 

hodin do 17 hodin bylo zablokováno pro místní obyvatele, aby zaplatili poplatek. Stalo se to, 

že Bílovecká je vyloučena, u prvního domu na bílovecké je parkování na 2 roky a zbytek platí 

360 Kč. To jsou ty 3 podmínky parkování z jednoho projektu. Proč? 

 

Pan Chuda: Proč 1. dům, budeme tomu říkat dům u paní Popkové, které viditelně fungují, 

aspoň v nějakém množství, že tam není těch aut 5, ale dejme tomu, že tam jen jedno? To je  
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vlastně jedno z největších parkovišť, které je hned na ráně, potom je Bílovecká 155 a to je 

druhé největší parkoviště, kde je těch aut opravdu nejvíc. Vy víte, že první parkoviště funguje, 

je tam značka odtah, což řidiče samo o sobě odrazuje. Proč ty značky nepostupují dál na té 

Bílovecké včetně těch karet? Já si zaplatím za to auto, ale musí to mít nějakou kulturu. Proč 

první parkoviště má karty, asi za ně neplatí nejpravděpodobněji, úplně přesně to nevím, proč 

má značku, která funguje podle mých informací, protože tam mám sousedy? 

 

Ing. Žitník: Prosím vás, proč to nepokračuje dál, se musíte zeptat paní starostky. Návrh modré 

zóny je její návrh. Původně se nějakým způsobem předpokládalo, že to omezení vjezdu za 

červenými domy by se mohlo týkat i té lokality toho Stanislavského. Bohužel dopravní 

inženýr to zamítl, tím pádem se muselo hledat jiné řešení. Pokud my dneska necháváme režim 

za červenými domy v pozici, jaké je a pokud je za tou 115, pokud je tam karta, která 

umožňuje vjezd, jsme v situaci, kdy můžeme uvažovat o něčem podobném dál. V okamžiku, 

kdy tam schválíme modrou zónu, tak v ten okamžik máme svázané ruce a nepohneme se. 

 

Pan Chuda: Ten pilotní projekt k tomu prvnímu domu funguje už několik let. 

 

Starosta: To je ta historická souvislost, kterou já jsem zmínil. 

 

Pan Chuda: O tom jsme se bavili. 

 

Ing. Žitník: Takže se bavme o tom, že chceme jít nějakou cestou. My jsme tady napadáni za 

to, že jsou nějaké 3 druhy parkování. Snažíme se udělat, co jde, snažíme se, aby to bylo, co 

nejmíň bolestivé. Jak jsem řekl rada ve Svinově pokaždé, když dala usnesení, tak požadovala 

nižší částku, než jaké částky město schválilo. 

 

Pan Chuda: Nebavme se teď o penězích. Myslím si, že většina těch občanů to bude chtít 

zaplatit. 

 

Pan Ozner: Tak to nemáte pravdu. 

 

Ing. Wieluchová: Já zásadně nesouhlasím s tím, že je to moje zásluha, že tam není zahrnuta ta 

Bílovecká. Pan Žitník bylo v té radě, bylo nás tam 5 a ti další 3 dosvědčí, že jsme tam chtěli 

parkování včetně Bílovecké, protože tam ta ulice byla zahrnuta. Takže to není pravda, že je to 

moje vina a jestli tam bylo nějaké parkování zdarma historicky, je sice fajn, ale někteří mají 

parkování zdarma, někteří žádné a někteří budou platit. Tak ptám proč? 

 

Pan Macháč: Protože jsme řekli, že je to nějakou dopravní značkou ošetřeno. 

 

Ing. Wieluchová: To se dá změnit. 

 

Pan Macháč: Ano, dá se to změnit, takže se budou ty značky zkoušet, jak to bude. Ten stav 

tam bude neúnosný. 

 

Ing. Wieluchová: Ten stav tam neúnosný je, proto byly zahrnuty červené domy do toho 

projektu. 

 

Starosta: My se tady dohadujeme o cenách a o tom, jestli parkují nebo neparkují, ale ta 

odpověď je zcela jinde. Jestliže za celodenní parkování na parkovišti u nádraží je 220 Kč a 

městská policie vyměří pokutu 100 Kč za špatné parkování, tak je jasné, kde ty auta zaparkují.  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

27 

 

 

S tímto můžeme pracovat. To je recidiva. Jestliže tam je recidiva a oni ho chytnou 2x, 3x na 

stejném místě, tak v tu chvíli, tak ta částka může jít do jiných mezí. Nevymahatelnost 

dopravního značení není věcí projektu, ale je to věcí lidí. Je to věcí toho, že tady máte plno 

dopravních značek, které většina lidí nedodržuje. Ať je to obytná zóna, která je omezená       

20 km/hod., tak tam nikdo tou rychlostí nejezdí, že tam je průjezd zakázán, nikoho nezajímá. 

Z 5. obvodu 20-30% aut jezdí ve špičku přes jižní svahy. Dopravní značení je prostě značka, 

kterou máme dodržovat. Vymahatelnost je na městské policii ne na obvodu. To, co vám řekl  

 

pan Žitník, je vlastně pro vás. Takže nechme to zatím běžet, zjistíme z toho ten výstup a 

můžeme s tím pracovat, protože budeme vidět, jak vám to bude vyhovovat, jestli ta místa 

opravdu jsou nebo nejsou. My nemáme žádný výstup a dohadujeme se o tom, jaký ten projekt 

je. Já budu dneska tvrdit a jsem o tom skoro přesvědčen, že ten projekt má prostě chyby, a má 

je prostě takové, které jsou zásadní. Já nemůžu přeci suplovat autorizovaného inženýra 

v oblasti dopravního značení, ale já musím respektovat to, co tam dneska je. Pan Ozner chtěl 

přemístit parkování z pravé strany na levou. 

 

Pan Chuda: prosím vraťme se k tomu našemu problému. 

 

Starosta: Ne, to jsou souvislosti s tím, že máte nějaký projekt. My jsme ten projekt převzali, 

pracujeme s tím a snažíme se ať vám to vyhovuje. Jestli je problém vydržet 3,4 měsíce a 

zjistit, jestli to vyhovuje. 

 

Pan Chuda: Já už teď vím, že to nebude vyhovovat. 

 

Starosta: Já mám zase z druhé strany a můžu vám přímo jmenovat ty lidi, kteří říkají, že je to 

výborné, protože nemusí volat městskou policii, aby odtáhli auto. Je to na ulici Lipové. 

 

Ing. Wieluchová: My se bavíme o Bílovecké ulici. 

 

Starosta: Vy jste odbočila, ten projekt neřeší Bíloveckou. Projekt řeší celou oblast, takže 

z toho paní Wieluchová nevytahujte jednu část. 

 

Ing. Wieluchová: Tak proč jste vyřadili Bíloveckou? 

 

Starosta: U Bílovecké jsme řekli, že jestliže tady takový požadavek je, tak můžeme s tou 

informací pracovat a můžou být do toho začleněni, ale je procedurální i přesto, že to jde přes 

velké město. 

 

Pan Chuda: Já mám okamžitý návrh na Bíloveckou, který má řešení během měsíce. Uděláme 

ten projekt to parkoviště, co má paní Popková, pan Žitník bude vědět podrobněji, pokračujme 

v té Bílovecké a potom řešme a já vám vysvětlím proč? Protože v tu chvíli, když máme 

v autech za sklem kartu a jdou tam ti měšťáci, tak my je nemusíme volat. On se podívá a 

řekne „á tady má kartu“, když nemá, tak šup dá pokutu. Mě to přijde strašně jednoduché, 

konkrétně Bílovecká ulice. 

 

Pan Ozner: Chtěl bych vám říci, ještě jednu věc. Svinovští občané nejsou jen fyzické osoby, 

ale i právnické osoby, že mají i IČ. Už to není těch 360 Kč. 

 

Paní Žárníková: Firma si to dá do nákladů. 
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Pan Ozner: Prosím vás, firma si to dá do nákladů. Jsou pro vás 4 stovky peníze? Nejsou, že? 

 

Paní Žárníková: No pro mě jsou. Já jsem v důchodu. 

 

Pan Ozner: prosím vás, pro mě 12 tis. Kč taky. 

 

Paní Žárníková: Tak si to dejte do nákladů. 

 

Pan Ozner: Já vám chci akorát říct, že ty poplatky nejsou pro všechny stejné. Vy jste mi 

nahrála na smeč. Chci vám říci, že je mi velmi nepříjemné, když vy budete mít kartu a 

postavíte se mi na Kolofíkově ulici na místo, na které vy máte právo. Já vás nemůžu vyhodit. 

 

Pan Chuda: Pokud nebudeme muset, tak tam nebudeme jezdit. 

 

Pan Ozner: Ano, pokud nebudeme muset a pokud budete muset? 

 

Paní Žárníková: Tak tam pojedeme, protože nám tam stojí nádražáci.  

 

Pan Ozner: Správně. A jak budu reagovat já? Já řeknu „byla tady nějaká baba z Bílovecké, 

která se mi postavila na místo a ona má právo tam stát“ 

 

Paní Jančíková: Ona není žádná baba. 

 

Paní Žárníková: To nevadí, já to beru s rezervou, vím, já mu rozumím. Já vám chci říct, 

samozřejmě nikdo, nikoho od nikudy nevylučuje, jestli je to Kolofíkova, Bílovecká, 

Stanislavského. Je pravda, a to musíte uznat všichni, že od Bílovecké dál je 99 % rodinných 

domků. Všichni máte garáže, všichni máte kousek pozemku, že když už je ta ulice zaplněna, 

tak vy se máte, kde postavit, ale my na té Bílovecké nemáme vůbec nic.  

 

Starosta: Vy s nimi soutěžíte v tom, že chcete úplně stejné podmínky. 

 

Paní Žárníková: Já chci jistotu, že když přijedeme z práce nebo od někudy, že tam nebudou ti 

nádražáci stát. 

 

Pan Macháč: Já taky nemám jistotu, že zaparkuji, ten nádražák mi to tam postaví, dostane 100 

kč pokutu a pojede. 

 

Paní Žárníková: Tak si to postavte na svůj pozemek.  

 

Pan Macháč: My tam sice nějakou tu zónu máme, ještě nevím, jak to bude fungovat, ale 

pokud bude režim městské policie fungovat tak, že tam to auto postaví a dostane 100 Kč 

pokutu, tak to tam postaví, protože to má pořád levnější než na parkovišti u nádraží. 

 

Ing. Wieluchová: My jsme mysleli, že když se ten projekt udělá včetně Bílovecké, tak se musí 

nějaké měsíce vyhodnocovat a může se to upravit dál. Jenomže to nebude napoprvé na 100 %. 

To všichni vnímají, ale proč na Bílovecké některý dům zdarma parkování a vedle nemá 

možnost vůbec parkování. 

 

Starosta: Můžu se zeptat, jakou souvislost to má s vámi? 
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Ing. Wieluchová: Jak se mnou? 

 

Starosta: S vaším parkováním. 

 

Ing. Wieluchová: Já se neptám na své. Řekněte mi, podle čeho ty lidi vybíráte, že někteří musí 

platit a jiní ne? 

 

Pan Macháč: To parkoviště u toho červeného domu je historická věc, není to nic nového? 

 

Ing. Wieluchová: To není pravda. 

 

Pan Macháč: Jak dlouho to tam je? 

 

Paní Žárníková: Já tam bydlím už 63 let. 

 

Pan Macháč: Jak dlouho je tam to parkoviště? 

 

Paní Žárníková: 10 let? 

 

Paní Jančíková: To je 2 roky. 

 

Starosta: Říkáte 10 let. Projekt byl dělaný loni 

 

Pan Macháč: Já myslím to parkoviště, kde je to na povolení. Někdo to musel povolit, asi 

minulá rada nebo někdo.  

 

Ing. Wieluchová: Ty povolení jsou nové na 2 roky. 

 

Paní Jančíková: Já bych řekla, že je nová směrnice a ta je pro všechny od 1.7., takže to, co je 

by mělo skončit k 30.6. a od 1.7. by měli být pro všechny stejné. Já jsem kvitovala, jak vyšel 

3. června v deníku článek s panem starostou a měli bychom tlačit, aby bylo parkoviště 

Českých drah, protože jak byl Hornbach zdarma u nich parkování, tak nebyl problém, lidé 

parkovali tam. Jak si udělal Hornbach parkování za určité hodiny a peníze, tak začal problém. 

Akorát měli problém ti lidé, kde bydlí paní Popková, protože tam se už stahovali, ale teď bych 

řekla, jak je nová směrnice, tak by měla platit od 1.7. pro úplně všechny. 

 

Starosta: Od začátku, co jsem vstoupil do funkce starosty, jsem bojoval o změnu parkovacího 

režimu před nádražním prostorem. Oslovili jsem bývalou firmu Moutfield, tam jsou 3 

vlastníci, kteří řekli a přislíbili, že udělají parkování pro lidi, kteří cestují vlakem. Nakonec 

tam skončili autobusy. Mluvili jsme s panem Duchem, který je ředitel přes majetky u Českých 

drah, který přislíbil, že udělá parkovací část na ploše, která je po pravé straně v tom 

oploceném areálu pro rezidenty Českých drah. Nakonec z toho chtěli ustoupit. Po další tlaku 

přislíbili možnost, že vybudují parkování, ale zase s jízdenkou českých drah. Další je 

Regiojet, ten má objekt KOMY, kde můžete parkovat. Magistrát města Ostravy přislíbil 

úpravu plochy pod svinovskými mosty v tom oploceném areálu, kde byl kdysi autobazar, 

takže to přislíbil pan Macura. Vymýšlení a stavění parkovacích domů z rozpočtu obvodu, je 

mrhání peněz. My nestavíme pro sebe, ale stavíme pro všechny občany Ostravy, a to je 

špatně. Jestli tam má stát parkovací dům, tak ať si to zaplatí město, protože to je pro občany 

z jiných obvodů, nikoliv svinovští. Vy všichni dojdete pěšky nebo si vezmete tady kolo. Nás 

tohle nezajímá, nás zajímá pouze to zabránit těm cestujícím, aby vám jezdili do vašich ulic. 
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Pan Chuda: To nemusí platit město. České dráhy by se snad měli podílet. 

 

Starosta: Od nich máme příslib, že tu plochu udělají pro parkování pro cestující Českých drah. 

 

Paní Žárníková: Víte, ti lidé, co nám tam parkují si zaplatí za dovolenou desetitisíce, ale když 

ji řeknete, že parkují v zákazu vjezdu, tak vám řeknou, že na nádraží je parkoviště placené. To 

vás zvedne ze židle. 

 

Starosta: To je obecně problém společnosti, a ne jaké je tam dopravní značení. Jestli tam bude 

značka na kartu nebo ne, tak je to zase jedno, protože on tam zaparkuje bez karty a dostane 

100 Kč pokutu, ale to se bavíme úplně o něčem jiném. 

 

Pan Chuda: Jednoduchost v té kartě je v tom, že on už tam zaparkuje bez té karty, ale pro tu 

policii se to zjednodušuje a zrychluje. 

 

Starosta: Ještě je otázka, jak jsou kapacitně schopni docházet do toho území, to je to zásadní, 

když si vezmete, kolik je to ulic. 

 

Občanka: Kdyby se neprocházeli policajti, ale dělali, to, co mají, tak by měli čas na to, ale já 

sedím v KOMĚ a já je vidím, jak oni po dvou chodí a vykládají si. 

 

Pan Chuda: Na tom parkovišti u domu 155 se potkáváme s těmi lidmi, kteří řeknou „kde je 

parkoviště pro České dráhy, kde mám parkovat“? Ať už jedete z jakékoliv strany, tak nikde 

není značka, že je tady parkoviště pro České dráhy. 

 

Starosta: Uvidíme, jestli se jednání s Českými drahami posune. 

 

Paní Kadárová: Bydlím na Kolofíkově ulici, psala jsem vám stížnost a nikdo mi neodpověděl. 

Proč nezůstali dopravní značky Zákaz vjezdu a policie to nekontroluje? 

 

Ing. Mužík: Už to zmiňoval pan místostarosta. Ten zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy 

neodsouhlasila policie, proto to tam nemůže zůstat. 

 

Paní Kadárová: Proč? 

 

Starosta: To se neptejte nás, ale České policie, my na to neumíme odpovědět. Když policie 

řekne, že s tím nesouhlasí, tak my nemůžeme jít proti Polici České republiky. 

 

Paní Kadárová: Když ke mně přijede dcera, která má dvě malé děti, kočár z auta, tašku a teď 

přijede odpoledne a chce být u mě, tak kde zaparkuje? 

 

Starosta: Shodou okolností, jak jste napsala tu stížnost, tak já jsem se tam byl obratem 

podíval. Vy máte prostor na parkování vedle domu, že ano? 

 

Paní Kadárová: Ano. 

 

Starosta: To znamená, že vy nechcete, abyste parkovala na Kolofíkově ulici nebo chcete, aby 

ona parkovala na Kolofíkově a vy nechcete parkovat na svém pozemku? To je ta otázka, co se 

tady už rozvířila. Ta otázka zní jinak, jestliže já mám soukromý pozemek a má minimálně 2  
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parkovací místa, to jedno je garáž a druhé je před garáží. Vy máte vedle garáže, vedle vstupu 

do domu místo na parkování. Souhlasíte? 

 

Paní Kadárová: Souhlasím. 

 

Starosta: Jestliže se budu bavit o parkování obecně a řeknu 365 Kč za parkovací kartu, vy si ji 

koupíte jako vlastník nemovitosti a vaše dcera zaparkuje zadarmo na vašem pozemku a není, 

co řešit. My se tady dohaduje, jestli ona půjde s taškami nebo ne, to není podstata. Podstatné 

je, že máte pozemek a něm to místo máte. Karta za 365 Kč vám zaručuje, že mezi 15 hodinou 

a 6 hodinou ranní máte místo na parkování. 

 

Paní Kadárová: Já chci parkovat v tom dvoře. 

 

Starosta: Když pojedete na magistrát, kde budete parkovat? Odpověď je jinde. 

 

Paní Kadárová: Ano jinde a půjdu pěšky.  

 

Starosta: Vám totiž nic jiného nezbývá, protože to stejné nařízení města je stejné, jako máme 

my. 

 

Ing. Wieluchová: To jste trošičku jinde. Kdyby tady nebylo nádraží, tak se neřeší vůbec žádné 

parkování. Může přijet dcera, syn, zeť, snacha, kdokoli, všichni se tady vejdeme, není to 

žádný problém. To se řeší, že tady projede spousta cizích lidí. Tím, že nám policie řekla, že 

nám nemůže nechat značku zákaz vjezdu pouze pro dopravní obsluhu pouze na přechodnou 

dobu, tak se zpracoval ten projekt a spustil se. 

 

Starosta: Nespustil. 

 

Ing. Wieluchová: Jak to, že ne? 

 

Starosta: Od 1.7. se spustí.   

 

Ing. Wieluchová: Já se ptám, proč diskriminuje rada občany a dělá mezi nimi 3 rozdíly. Za 

jakých kritérií to ta rada dělá? Když jste to odsouhlasili, tak to teď vysvětlete. Vy to chcete 

vyhodnocovat, ale to už je teď špatné, proto tam byli zařazeni. 

 

Starosta: Myslím, že se motáme v kruhu. Toto jsme si už jednou zopakovali, že u červených 

domů se podíváme na ten podnět a zkusíme k tomu najít kloudné řešení.  

 

Pan Ozner: Víte, co mě nejvíc mrzí? Vy tady říkáte slova projekt, projektant. Když já udělám 

projekt, tak jsem za něj zodpovědný. Když ten projekt udělám špatně, tak nesu za to 

zodpovědnost. Já jsem z toho teď vycítil, vlastně už rok to cítím, že ten projekt nebyl zřejmě 

v pořádku a není v pořádku. Já se ptám, kdo nese zodpovědnost za to všechno, co se tady 

děje? Kdo nese zodpovědnost za to, že tady sedíme, diskutujeme. Jste tady 3 strany, město, 

projektant, je tady Svinov. Jak to, že se tyto strany nedaly nějakým způsobem dohromady, jak 

to, že neargumetovaly, proč to tak vzniklo? Ten problém mohl být mnohem menší. Asi na mě 

budete někteří hodně zlí, ale v opozici sedí bývalá starostka, v koalici sedí taky bývalá 

starostka, tady vpředu sedí pan starosta, ale vy neustále, já to řeknu blbě po sobě plivete. Já 

cítím, že paní bývalá starostka se obhajuje. Nynějšího pana starosty si velice vážím, protože je  
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to první člověk, který v podstatě hodně komunikuje. Vždyť vy se tady mezi sebou hádáte, vy 

neberete ty občany v potaz. Vy mezi sebou soutěžíte, a to je to neštěstí.  

 

Ing. Wieluchová: Pane Oznere, já nesoutěžím s nikým. Já jsem tady pro to, že se na mě ti lidé 

obrátili, že je vyloučili z té lokality a nemají, kde parkovat. Jsou to občané Svinova, nemají 

možnost si koupit parkovací kartu. Vedle občané parkují zadarmo, takže to není moje osobní 

záležitost, to je záležitost těch lidí, co tam bydlí. Za ně já tady bojuji. 

 

Paní Jančíková: Já jsem v minulém roce několikrát navrhovala, že mají České dráhy parkovat 

na tom uzavřeném prostoru vedle nákladního nádraží. Pořád měl připomínky, tady na té 

schůzi, jak jsme řešili to parkování, že to není věcí Českých drah. České dráhy by měly mít 

zájem o své klienty, nemyslím na místních drahách, ale na mezinárodních, které využívají 

jejich klienti, aby měli, kde zaparkovat. Ten prostor je tam úplně prázdný, kdyby tam aspoň 

parkovali zaměstnanci.  

 

Starosta: Prosím ať se tady nedohadujeme, je zřejmé, že situace je, jaká je. Slovo ohledně 

Českých drah předám Martinovi Machačovi. 

 

Pan Macháč: To, že se České dráhy nestarají, je lež. Ta plocha, o které tady mluvíte, byla tam 

vysoutěžená firma na to parkoviště tam provozovat.  

 

Paní Jančíková: Už dříve jsem hovořila s panem Smetanou o parkování před Hornbachem, 

před Okayem a on říkal, že má nějaké kontakty. 

 

Starosta: Hovořil jsem s nimi, ale bohužel ta firma je z jižní Moravy a majitel mi řekl, že s tím 

parkovištěm chtějí nakládat. My jsme hledali veškeré možnosti, abychom ty lidi dostali na 

parkování mimo tu oblast, kde vy bydlíte. Ani obvod tam nemá pozemky, ty pozemky patří 

většinou soukromníkům, i když si vezmete pozemek od svinovských mostů k Hornbachu, 

v podstatě už skoro zalesněný, tak to je soukromý vlastník, takže proto to tam nejde.  

 

Paní Žárníková: Informaci, že Bílovecká byla vyloučena z projektu jsem se já osobně dočetla 

na úřední desce. Protože jsem loni tady byla na té schůzi, kde určitý návrh na to parkování byl 

přednesen, tak jsem se obrátila na paní bývalou starostku, takže takové osočování, jestli se nás 

zastala nebo nezastala, jsou zbytečné. Já jsem ji oslovila a jsem ráda, že mi k tomu podala 

informace, a že se můžeme na někoho obrátit a kdo chápe i naší situaci. 

 

Starosta: My jsme zastupitelé a ti mají pracovat pro vás všechny. 

 

Paní Žárníková: Takže to byla naše iniciativa.  

 

Starosta. Podíváme se, jak ten podnět máte, podíváme se na to a zkusíme to zpracovat. 

Nevidím v tom problém, je to jenom o tom zavedení do nařízení města.  

 

Pan Kadár: Několikrát tady bylo řečeno, že policie zamítla prodloužení trvání těch dopravních 

značek zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Čím to zdůvodníte? 

 

Starosta: Zdůvodníme to tím, že to bylo jen po dobu stavby. Stavba už není dávno a my jsme 

to tam zachovali právě proto, že jsme chtěli najet na ten systém toho dopravního značení, 

které je následující. 
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Pan Kadár: Kdyby se to prodloužilo, ač to tedy nebylo z důvodu stavby nebo není z důvodu 

stavby, tak kdyby se ty značky nechaly, tak by to bylo jednodušší řešení a levnější, protože 

těch značek na vjezdy do Svinova bylo třeba takových 20, a teď se tam staví různě značky, a 

to je daleko víc, řekl bych, že to vyjde dráž to opatření a akorát se vám povedlo namíchnout 

obyvatele tří ulic a jak jste říkal, že na té ulici Lipové máte pozitivní ohlasy, tak tam jsou 4 

baráky. 

 

Starosta: K dopravnímu značení vám více řekne pan Mužík. 

 

Ing. Mužík: Zdůvodnění Police ČR, proč neponechá dopravní značení zákaz vjezdu mimo 

dopravní obsluhy, bylo takové, že je to pro ně obtížně vymahatelné, oni musí každé auto 

lustrovat, je to pro ně strašně zdlouhavé.  

 

Ing. Wieluchová: A jsme doma, tím je Bílovecká vyloučená. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych poprosil pana starostu, aby v rámci svých pravidelných setkáních 

s městskou policií, tlačil na městskou policii, aby neúčtovala 100 Kč, protože to je minimální 

pokuta, ale pokutu můžou dát na místě až do výše 2 000 Kč, aby případně vozidla odtahovali, 

a aby tlačil na město, aby se tady vybudovalo parkoviště za městské peníze u svinovského 

nádraží. 

 

Mgr. Hrušková: Já navážu na pana Pastrňáka. Požádala bych, aby na další zastupitelstvo 

přišel nějaký zástupce městské policie a zdůvodnil nám proč ta auta, která tam nemají, co 

dělat, proč jim nedávají botičky nebo vyšší pokuty. 

 

Starosta: Souhlasím. 

 

Pan Chuda: Existuje možnost té 155, aby opravdu pokračovalo, co se týká těch karet? 

 

Ing. Žitník: Chtěli jste modrou zónu. 

 

Pan Chuda: Já se bavím o tom, co je v prvním domě. 

 

Ing. Žitník: Ještě před 10 minutami jste řekli, že chcete modrou zónu. 

 

Pan Chuda: Nic takového jsem neřekl. 

 

Paní Žárníková: Do té doby, než se něco vyřeší. 

 

Pan Chuda: Ať to existuje a potom se to řeší dál. Teď se mi jedná v řádech týdnů, jestli 

existuje varianta karet? 

 

Ing. Žitník: Neumím vám v tomto okamžiku odpovědět.  

 

Pan Chuda: Ty karty už existují, ne? 

 

Ing. Žitník: Nechci se vám tady dnes zavázat. Věřím, že ta cesta bude. 

 

Pan Chuda: Kdy? 
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Ing. Žitník: Můžu se zeptat na úřad do kdy můžeme prověřit tu situaci, jestli je to možné řešit? 

 

Je to pokaždé stejné. Musí být souhlas Policie ČR dopravního inspektorátu a souhlas vlastníka 

komunikace. Nakonec paní doktorka stanoví dopravní značení. 

 

Pan Macháč: V tom projektu to bylo zažádané a schválené, ne? 

  

Ing. Mužík: U paní Popkové, jak tady říkáte, je povolení vjezdu do zákazu, tam není povolení 

parkování. Pokud to má být o u zbývajících červených domů, tak je třeba to nakreslit, musí to 

někdo schválit, jak už jsem říkal dopravní policie a rada městského obvodu, pokud to projede 

RNDr. Heroutová stanoví dopravní značení a my to můžeme nechat namontovat.  

 

Pan Chuda: Než to projde tím vším, jestli jde zpátky varianta, aby policie měla odlehčenou 

práci, konkrétně na té Bílovecké, aby se třeba vyřešila jedna věc. 

 

Ing. Žitník: Domluvme se po zastupitelstvu. 

 

Paní Žárníková: Proč ne teď? 

 

Ing. Mužík: Slyšeli jste pana Pastrňáka, že požádal pana starostu, aby to urgoval u ředitele 

městské policie? 

 

Ing. Wieluchová: To není soukromá záležitost, ale veřejná. 

 

Paní Jančíková: Já jsem se chtěla zeptat ještě, protože jsem četla ve vyhlášce, že pan Žitník, 

pan Lach a pan Macháč chodili se ptát těch nájemníků na parkování na Bílovecké. S kým 

mluvili, a jestli to bylo takto domluveno? 

 

Ing. Wieluchová: Od 15 hodin do večera. 

 

Občan: Nikdo nechodil. 

 

Ing. Žitník: Pravděpodobně jste to četla v materiálu rozhodování rady. Já můžu mluvit za lidi 

z Bílovecké 115, se kterými jsem mluvil, kteří jedno značně řekli….není rozumět z důvodu 

skočení do řeči 

 

Paní Jančíková: Tak proč to petičníci podepsali? 

 

Ing. Žitník: Já si opravdu neumím představit situaci, že byste s modrou zónou byli na tom 

lépe, než jste dnes. 

 

Pan Chuda: Já tam nechci modrou zónu teď. 

 

Ing. Žitník: Teď tady jsou lidé z těch domů, kteří ji chtějí. Vy tam taky bydlíte a říkáte, že ji 

nechcete. 

 

Pan Macháč: Ten projekt řešil modrou zónu, to je to, co máme my na ulici. My jsme nechtěli, 

aby tam modrá zóna byla u vás. 

 

Ing. Wieluchová: proč? 
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Pan Macháč: Protože to jsou nájemci našich obecních bytů, tak jsme nechtěli, aby platili. 

 

Pan Macháč: Kdybychom věděli, že na tom trvají, tak se tam osadí značky modré zóny a je to. 

 

Ing. Wieluchová: Proč má tedy dům u kruháče zdarma parkování na 2 roky. 

 

Pan Macháč: Vy jste to musela schvalovat. 

 

Ing. Wieluchová: To jste vy vypustili, od nového roku je to puštěné. Vedle červený dům 

nemůže parkovat a zbytek za 360 Kč. To je rozhodnutí této rady. 

 

Pan Macháč: Dopravní značení, které tam u toho domu je, musela schvalovat rada a jestli to 

platí od letošního roku, tak jsem to nemohli schvalovat my, ale muselo to jít přes vás. 

 

Paní Jančíková: Ne to je od letošního roku. 

 

Starosta: Sama říkáte, že značka platí 2 roky, my tady nejsme 2 roky, takže to muselo jít přes 

vás. 

 

Ing. Wieluchová: To měla být modrá zóna kompletně včetně toho šedého domu, měli být 

stejné podmínky. To jste řešili v prosinci nebo v lednu. 

 

Starosta: Sami občani řekli, že ta karta funguje už několik let, a že to byl pilotní projekt. 

 

Ing. Wieluchová: To skončilo a je teď nově vydaná na 2 roky. 

 

Starosta: Ne nově. Historicky byla vydaná vámi. 

 

Ing. Wieluchová: Ne, je nově vydaná na 2 roky. 

 

Ing. Hauptová: Střetávají se tady 3 věci a každý hledí jenom na jednu. Správce komunikací 

vám říká, jaká je cesta, jaké jsou technické parametry a tady je ta historie, že některé cesty 

jsou užší, některé jsou širší, proto není možné podle zákona na této cestě parkovat, protože 

tam nezbude 2x3 pruhy obousměrný provoz. Jste si toho všichni vědomi? 

 

Občané: Ne. 

 

Ing. Hauptová: Dříve 30-40 let zpět nebyl v každém domě automobil. Teď v každém domě 

jsou 1-3 auta. Je to hodně. Lidé si koupí auto, je to otázka lusknutí prstů, ale parkování, ať 

vám zajistí obec nebo správce komunikace. A třetí věc je, že tady máme nájezd těch, kteří 

využívají naší pohostinnosti, tak zvaní „nájezdníci“. Jak to teď dát dohromady? Kdyby tu 

nádraží nebylo, tak pevně věřím, že se my s auty nevejdeme na cesty. 

 

Občané: Ale vejdeme. 

 

Ing. Hauptová: No nevejdeme. Sama jste řekla Polanku, jak to, že tam není žádné auto? 

 

Ing. Wieluchová: Víte proč? Kvůli uklizení silnic. 

 

Starosta: Myslím si, že tam je to zrovna o té šířce komunikací. 
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Ing. Wieluchová: Není. 

 

Ing. Hauptová: Já jsem chtěla s vámi souhlasit, že v Polance nestojí nikdo na komunikaci. Na 

vlastní oči jsem viděla, že přijel živnostník, sundal bránu, najel a postavil auto. V Třebovicích 

totéž. Takže jsou tady tři věci. Úzká cesta, nárust našich aut, vy se bavíte o našich cestách na 

Bílovecké a my na Bratří Sedláčků na jedné z nejširších cest, už taky nemůžeme projet, 

protože v obytném domě 352, má už každý auto. A není tam žádné parkoviště, takže stojí na 

té cestě. Stojí cik cak, mezi nimi to je slalom. Myslím, že závěr je ten, že ten parkovací dům, 

protože jsem se taky více méně pídila, jak to udělat. Mají parkovací domy, nejen jako systém 

KOMA, ale i normální vestavěné, třeba jako jsou na Černé louce a myslím, že tam je taky 

cesta, jak vykročit, aby u takového nádraží, které je krásné, aby takový parkovací dům stál. Já 

se ptám, proč pan Hadamczik nepodniká v tomto směru, když má ten pozemek hned vedle? 

 

Starosta: Na to já vám neodpovím, ale je to dobrá otázka.  

 

Pan Ozner: Já na vás zareaguji. Svinov je krásný, máme tady krásné asfaltové cesty, máme 

tady krásné chodníky, ale když se zamyslíme, kdo to zase projektoval. Na co máme chodníky, 

které nám zabírají z té šíře téměř 50 %? Cesta je 6 m, chodník 2,5 m, chodník měří 2,5 m. 

 

Ing. Hauptová: Může se stát na půl? 

 

Pan Ozner: Prosím vás, tam se může stát i celý. Takže na co jsou chodníky?  

 

Ing. Hauptová: Ale my chceme, aby tady parkovali naši, ne nájezdníci.  

 

Pan Ozner: V té části Kolofíkově ulici jsme z jednoho chodníku, udělali parkoviště. 

 

Ing. Hauptová: Ale nesmí tam stát nájezdník. 

 

Pan Ozner: Ale on tam bude stát. Bude tam stát od 6 hodin od rána do 15 hodin odpoledne, 

zcela zdarma. 

 

Starosta: Takže ať máme základní výstup. My se na to podíváme, zkusíme to nějakým 

způsobem dořešit, zkusíme si na to sednout, abyste byli vy spokojeni, tzn., upravíme to za 

červenými domy. Dnes máme schválenou pouze modrou zónu dle projektové dokumentace, ta 

tam je tzn., že budete mít placené parkování na kartu. Neřeknu vám termín, protože tam to 

záleží na dalších aspektech. Výstup z toho je, dali jste požadavek, tedy petici, která přišla. Já 

bych ještě doplnil jednu věc u paní Hauptové. Kdybyste bydleli na Rošického, tak zjistíte, že 

ta situace je naprosto rozdílná. Je rozdílná v tom, že tam opravdu cítíte za 10 let nárust 30-40 

% aut. Dříve, když jsem tady jezdil ze začátku z vrchu, tak jsem viděl, že parkoviště před 

mateřskou školou a před družinou bylo prázdné. Dneska je to plné. Zjistíte, že lidé z 5. 

obvodu z Poruby parkují na začátku ulice Trioletové. Je to omezující, ale je pravda to, že ti 

lidé opravdu mají 2,3,4 auta a když nemají 2,3,4 auta, tak tam parkují služební dodávkou, 

která zabírá 1,5 parkovacího místa. To je věc, kterou my neumíme omezit, protože to, že 

přesahuje přes parkovací místo, vůbec neznamená, že porušuje vyhlášku, vozidlo je na 

komunikaci a může takto parkovat. Tam taky narazíme na tyto problémy. Vy bydlíte 

v lokalitě, která je ještě a nechci to podcenit, ale je přeci jenom méně dotčená tou dopravou, 

tak jak jsou třeba jiné lokality, třeba sídliště v Porubě, to nechci srovnávat. Najděme rozumný 

střed toho, co vám bude vyhovovat, co my pro vás můžeme udělat. Máme schválenou 

projektovou dokumentaci a my s ní budeme pracovat.  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

37 

 

 

Pan Ozner: Zkušebně na 3 měsíce. 

 

Starosta: Přesně tak. 

 

Ing. Wieluchová: Přes prázdniny je to málo. 

 

Starosta: My jsme se bavili, že to bude do října. 

 

Pan Macháč: V tom zkušebním provoze, co chceš změnit? Kromě časů se tam nedá změnit 

nic. 

 

Starosta: Podíváme se na to, jakým způsobem se s tím dá pracovat, zjistíme možnosti, které 

nám to umožňuje, protože to nařízení je na základě nějakého podkladu, třeba se to dá upravit, 

změnit. Nechal bych to otevřené. 

 

Ing. Wieluchová: Kdyby tam byly ty červené domy, tak jsme se tady dneska nesetkali. 

Kdybyste tam ty domy nechali, tak by byl klid. Nikdo by tady dneska nepřišel a nepsal by 

žádnou petici. 

 

Paní Majerková: Souhlasím s kartami, super všechno. Policie neřeší, jak by asi měla. Jsou i 

lidé, kteří pracují u určitého zaměstnavatele a dostane auto, co s tím mají dělat? 

 

Paní Soldánová: Vy myslíte, že jako fyzická osoba máte v užívání služební auto?  

 

Paní Majerková: Ne soukromému užívání, ale třeba vozí své spolupracovníky do práce. 

 

Paní Soldánová: V tom to případě je to tak, že fyzická osoba má prohlášení od 

zaměstnavatele, formulář je na internetových stránkách a máte to k soukromým účelům, tak se 

to bere jako rezidentní vozidlo. 

 

Paní Majerková: Není k soukromým účelům. 

 

Paní Soldánová: Tak to bohužel. 

 

Paní Majerková: Dobře, děkuji. 

 

Starosta: Děkuji za účast a končím dnešní zasedání. 

 

 

Konec v 17:45 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                
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