
Příloha č. 2 
 

Stanoviska a návrhy opatření pro řešení jednotlivých priorit vzešlých z fóra Porubské desatero 2016 
 

 

Pořadí Priorita Stanovisko a návrhy aktivit a Termín Rozpočtová Zodpovědný garant Doporučení 
  opatření k řešení  připravenost  k aktivnímu a 
      prioritnímu řešení 

      pro rok 2017 

1. Zachování Myslivny Předmětné území se nachází v katastru Dlouhodobý Není vyžadována Starosta městského NE – ze strany MOb 
 jako lesoparku MOb Poruba, avšak není součástí   obvodu Poruba Poruba rozhodnutí 
  svěřeného majetku MOb Poruba. De    přijato, dále v plné 
  facto tak není v možnostech městského    kompetenci MMO 

  obvodu ovlivnit případnou výstavbu na     

  tomto území.     

  MOb Poruba činí tyto kroky:     

   Zastupitelstvo MOb Poruba vyjádřilo     

  nesouhlas s rozšířením areálu     

  Vědecko-technologického parku v     

  předmětné lokalitě (usnesení č.     

  126/ZMOb1418/7 ze dne 26. 11.     

  2015).     

   Vedení MOb Poruba předložilo     

  návrh na změnu Statutu města     

  Ostravy, jehož součástí je znovu     

  nastavení možnosti MOb Poruba     

  ovlivnit výstavbu na katastrálním     

  území obvodu.     

   Priorita je součástí připravovaného     

  strategického dokumentu Veřejný     

  prostor MOb Poruba z r. 2016.     

       

2. Nevyhovující stav ulic Proběhla analýza území. Odbor Dlouhodobý Pro plánované dílčí Odbor komunálních ANO – priorita 1 
 G. Klimenta, Čs. exilu, komunálních služeb provedl  opravy a nutné služeb  

 Bajkalská, kategorizaci ulic dle nutnosti oprav. V Projektová projektové   

 Francouzská, Polská a roce 2016 byl stav ulic zahrnut do dokumentace dokumentace bude   

 Charkovská tvorby strategického dokumentu pro žádáno v rámci   

  Veřejný prostor MOb Poruba z r. 2016. rekonstrukci rozpočtu pro rok 2017   
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  Celkové hodnocení ulic je k dispozici ul. Gustava    

  na odboru komunálních služeb na Klimenta –    

  vyžádání. rok 2017    

   Ulice G. Klimenta – vyžaduje     

   zásadní řešení, vyřešit parkování –     

   v roce 2017 plánovány dílčí úpravy     

   komunikace a zpracování investiční     

   studie řešení celého území.     

   Ulice Čs. Exilu – ve zcela     

   nevyhovujícím stavu je část ulice od     

   nám. V. Nováka po Hlavní třídu –     

   zařazeno do plánu oprav pro     

   2017/2018.     

   Ulice Bajkalská a Charkovská – stav     

   ulic je ve zcela nevyhovujícím stavu,     

   s ohledem na nutnou přípravu     

   projektu vyžaduje kompletní opravu,     

   zařazeno do plánu na rok 2018.     

       

3. Zamezení zhoršování Výstavba je dána parametry územního Dlouhodobý Není vyžadována Starosta městského ANO – priorita 1 
 životního prostředí plánu. Povolování staveb je v souladu   obvodu Poruba (dlouhodobý úkol platící 

 nevhodnou výstavbou se stavebním zákonem a rozhoduje    stále) 

 na území obvodu stavební úřad. Městský obvod může     

  ovlivnit výstavbu na pozemcích jemu     

  svěřených či jej přímo ovlivňujících.     

  Definována priorita je dlouhodobě     

  prioritou městského obvodu. K tomuto     

  bodu není nutno činit další kroky.     

       

4. Nedostatek V roce 2014 byla provedena komplexní Dlouhodobý Projektová Odbor rozvoje ANO – priorita 1 
 parkovacích míst analýza parkování na území MOb Rok 2017 dokumentace je obvodu  

 zvláště pro rezidenty Poruba, v dalších letech probíhají dílčí výstavba rozpočtově krytá.   

 (využití dvorů) analýzy a řešení problému je s ohledem parkoviště ul. Výstavba zahrnuta do Odbor  

  na chybějící parkovací místa jen ve Alžírská 5. požadavků na komunálních služeb  

  výstavbě podzemních/nadzemních obvod kapitálový rozpočet   
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parkovacích objektů. Tato priorita byla 
zahrnuta do připravovaného 
strategického dokumentu Veřejný 
prostor MOb Poruba z r. 2016 - je 
navrženo umístění 
podzemních/nadzemních parkovacích 
objektů. 
 
 S ohledem na vysoké finanční 

náklady – cca 1 mld. korun (2 tis. 
parkovacích míst * 500 tis. 
Kč/místo) předložil MOb Poruba 
statutárnímu městu Ostrava návrh na 
změnu financování městských 
obvodů, kdy žádá o finance na 
rozvoj a investice ve výši 256 mil. 
Kč ročně, což by zajistilo 
dlouhodobou možnost řešení 
problému s parkováním. 


 V roce 2016 probíhá zpracování 

projektové dokumentace na 
parkoviště na 5. stavebním obvodu, 
jeho realizace je předpokládána pro 
rok 2017 – dle schválených 
investičních prostředků. V současné 
době se zpracovává zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele 
na investiční studii podzemního 
parkování v 1. obvodu a parkovacího 
domu ve 4. obvodu. 


 Aktuální problém s parkováním řeší 

MOb Poruba postupným budováním 
dočasných odstavných stání – v roce 
2016 má být vytvořeno 322 
odstavných míst. 

MMO v roce 2017. 
 
 
 
Širší řešení není 
rozpočtově kryto – viz 
návrh na změnu 
Statutu města Ostravy, 
financování 
městských obvodů. 

 
 
 
 
 
3 



5. Znečišťování MOb provádí průběžně úklid Dlouhodobý Řešeno v rámci Odbor komunálních NE 

 veřejných prostranství exkrementů pomocí speciálně  rozpočtu na mzdy služeb  

 psími exkrementy a zakoupených vysavačů. Požadavek na  pracovníků   

 absence kontroly častější kontroly městské policie (MP)  pracovních čet.   

 městské policie byl řešen při pravidelných     

  jednoměsíčních pracovních schůzích     

  MP se starostou a místostarosty MOb     

  Poruba.     

       

6. Oblouk – brána do Celkově zahrnuto do připravovaného Dlouhodobý Finance na Odbor bytového ANO – priorita 2 
 Poruby (obnovení strategického dokumentu Veřejný  rekonstrukci budovy hospodářství a  

 důstojného vjezdu do prostor MOb Poruba z r. 2016. Rekonstrukce zadány jako údržby budov  

 Poruby tak, jak to bylo Budova „Oblouk“ je ve spoluvlastnictví budovy požadavky na   

 koncipováno při RPG Byty, s.r.o., MOb Poruba a cílena do kapitálový rozpočet Odbor rozvoje  

 výstavbě Poruby) Bytového družstva Věž-oblouk. Budovu konce roku pro rok 2017. obvodu  

  je vhodné upravovat jako celek 2018    

  s ohledem na jednotný vzhled. V roce  Finance na eliminaci   

  2016 proběhlo jednání mezi vedením  negativních jevů   

  RPG Byty, s.r.o. a MOb Poruba za  v území a projektové   

  účelem určení společných priorit  dokumentace pro   

  k řešení. V současné době je vznesen  konkrétní návrh řešení   

  požadavek obvodu na zapojení financí  území zadány jako   

  na opravu budovy do rozpočtu pro  požadavky na   

  následující roky. Situace je v jednání.  kapitálový rozpočet   

  V roce 2016/2017 zpracování  pro rok 2017 – 2020.   

  projektové dokumentace na     

  rekonstrukci fasády budovy. Projektová     

  dokumentace na výměnu střechy a     

  sklepních prostor je zpracována,     

  projekty jsou připravené k realizaci.     

  Prostor před budovou „Oblouk“ včetně     

  návaznosti na zámecký park analyzován     

  v rámci základní studie území.     

  Navrženo řešení stěžejních kroků     
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  k úpravě území. Nutná eliminace     

  širokého spektra negativních jevů     

  území:     

    nevhodné umístění boxové garáže (v     

  roce 2016 byla přijata strategie a     

  učiněny procesní kroky k možnosti     

  výkupu a odstranění garáží)     

    nevhodné umístění sběrny (v roce     

  2016 zahájena jednání s vlastníkem     

  za účelem ukončení činnosti sběrny     

  v daném významném území do     

  konce roku 2018)     

    nevhodné umístění nadzemního     

  horkovodu (v roce 2016 zahájeno     

  jednání se společností Veolia     

  Energie ČR, a.s. o přemístění pod     

  zem).     

       

7. Využít prostor na Louka na ulici Francouzská je dle x x x NE 
 konci Hlavní třídy u územního plánu určena jako rozvojová     

 ulice Francouzská – plocha k zástavbě. S ohledem na     

 amfiteátr význam této lokality je území chráněno     

  před neadekvátní výstavbou. Toto je     

  v souladu s územním plánem, se     

  stanoviskem Útvaru hlavního architekta     

  Magistrátu města Ostravy i strategií     

  rozvoje městského obvodu. Dílčí stavby     

  v této lokalitě tak nejsou podporovány.     

  Louka je využívána pro konání     

  kulturních a společenských aktivit     

  vhodných pro venkovní prostor – v roce     

  2016 letní kino a pouť. Další aktivity     

  k tomuto bodu nebudou činěny.     
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8. Dopravní hřiště pro Priorita byla předložena k diskuzi Realizace Aktuálně bez Odbor školství, NE 

 žáky ZŠ setkání s řediteli škol v 9/2016. 2018-2019 rozpočtového opatření prevence kriminality  

  Ředitelé základních škol by uvítali v   a bezpečnosti  

  Porubě dopravní hřiště včetně zázemí –     

  (učebny, sociálních zařízení apod.)     

  Vhodné lokality na výstavbu     

  dopravního hřiště: areál ZŠ Bulharská a     

  areál ZŠ I. Sekaniny.     

       

 Radikálnější zásahy Řešení problému není v přímé Dlouhodobý x Starosta městského ANO – priorita 1 

9. městské policie, kompetenci MOb Poruba.   obvodu Poruba  

 aktivní a rezolutnější      

 přístup hlídek Probíhají pravidelné (1x měsíčně)   Odbor školství,  

  schůzky zástupců MP na poradě   prevence kriminality  

  starosty a místostarostů Mob Poruba,   a bezpečnosti  

  kde se řeší konkrétní problémy.     

       

10.-11. Redukce světelného Řešení problému není v kompetenci 31. 10. 2016 x Odbor komunálních ANO – priorita 3 
 znečištění MOb Poruba – řeší Ostravské – termín  služeb  

  komunikace, a.s. MOb Poruba navrhuje postoupení    

  úpravy – vhodnější umístění osvětlení podnětu    

  v rámci dílčích navrhovaných úprav k řešení    

  veřejných prostranství. Priorita bude kompetentní    

  předána kompetentnímu subjektu do mu subjektu    

  konce října 2016.     

       

10.-11. Nevhodné umístění Řešeno v rámci územní studie 2017 – Zadáno jako Odbor rozvoje ANO – priorita 2 
 radnice veřejného prostoru z roku 2014, řešeno architektonic- požadavek na obvodu  

  v rámci strategického dokumentu ká soutěž kapitálový rozpočet   

  Veřejný prostor MOb Poruba z r. 2016  MMO 2017-2020   

  – do tohoto dokumentu zařazeno za     

  účelem posílení centrální části Poruby.     

  Navrženo urbanisticky vhodné umístění     

  do faktického geometrického centra     

  obvodu – prostranství u Floridy. V září     
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  2016 uskutečněna pracovní dílna –     

  plánování s veřejností řešení tohoto     

  veřejného prostoru. Podklady budou     

  využity pro přípravu architektonické     

  soutěže. Plán architektonické soutěže     

  rok 2017/2018. Faktická realizace do 10     

  let.     

       

12. Lépe a včas V roce 2016 posílena aktivita MA21 a Dlouhodobý Podána žádost o Odbor rozvoje ANO – priorita 1 
 informovat o komunikace s veřejností. Uskutečněny  dotaci mimo jiné na obvodu  

 důležitých projektech veřejné diskuze k významným  aktivity MA21   

 v Porubě projektům, plánování s veřejností,  v rámci výzvy č. 33 Útvar prezentace a  

  veřejné fórum, výstava ke strategickým  Operačního programu vztahů k veřejnosti  

  projektům.  zaměstnanost.   

  Celkově byla zvýšena úroveň  Ostatní bude   

  informovanosti občanů. Rozšíření počtu  předloženo jako   

  reportáží regionální televize mapujících  požadavek na   

  život v Porubě, uveřejňování informací  rozpočet v roce 2017   

  na facebookové stránce obvodu,     

  možnost zasílání el. verze PRIA na e-     

  mail občanů.     

       

13. Umístění veřejných V roce 2016 zařazeno do strategického Průběžně Zadáno do požadavků Odbor rozvoje ANO – priorita 2 
 WC na dostupných dokumentu Veřejný prostor MOb  na kapitálový rozpočet obvodu  

 místech Poruba z r. 2016 – doporučeno umístění Do roku 2020 z MMO v letech   

  na místa s vyšší koncentrací průchozích. min. 3 2017-2020   

  Navrženo v rámci dílčích studií úprav lokality    

  klíčových veřejných prostranství v Porubě.    

  zpracovaných v roce 2016 – lokality     

  Duha, Vozovna, náměstí Družby.     

       

14. Návrh na výstavbu Řešením tohoto problému je 2018 Hrazeno z rozpočtu Magistrát města ANO – priorita 2 
 kulturního rekonstrukce DK Poklad, která byla (oficiálně MMO Ostravy a společnost  

 multifunkčního stánku znovu zahájena v srpnu 2016. známý termín  Dům kultury Poklad  
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  Mimo kompetence městského obvodu. ukončení    

  Městský obvod průběžně získává 9/2017. Rok    

  informace o průběhu stavby. 2018 uveden    

   z důvodu    

   reálné hrozby    

   zpoždění    

   stavby)    

15. Venkovní sportoviště Dosavadní sportoviště umístěno u 2018 Zadáno jako Odbor rozvoje ANO – priorita 2 
 pro seniory Centra volného času na ul. Vietnamská.  požadavek na obvodu  

  Nově navrženo při plánu Komunitního  kapitálový rozpočet   

  centra na ulici Karla Pokorného  v roce 2017, podání   

  k realizaci 2017-2018.  žádost o dotaci z   

    IROP   

  Zařazeno do připravovaného     

  strategického dokumentu Veřejný     

  prostor MOb Poruba z r. 2016.     

       

16. Zřízení pítek v rámci Zařazeno do připravovaného Dlouhodobý Zadáno v rámci Odbor rozvoje ANO – priorita 2 
 veřejných školních strategického dokumentu Veřejný  požadavku na obvodu  

 prostor a sociálních prostor MOb Poruba z r. 2016.  kapitálový rozpočet   

 zařízení pro veřejnost Navrženy konkrétní lokality pro  MMO – konkrétní   

  umístění. Bude řešeno vždy souběžně  úpravy vybraných   

  s celkovou úpravou vybrané lokality.  veřejných prostranství   

  První navržená lokalita vznikne v rámci     

  budování venkovního prostoru     

  Komunitního centra a školy při ZŠ K.     

  Pokorného – k realizaci 2017-2018.     

  Dále v rámci studií úprav klíčových     

  lokalit – Vozovna, Duha, Alšovo     

  náměstí aj.     

       

17. Sociální podnik Aktivní spolupráce s neziskovými Dlouhodobý Aktuálně bez Odbor bytového ANO- priorita 3 
 (zaměstnávání organizacemi typu MENS SANA,  konkrétních hospodářství a  

 zdravotně o.p.s., Spirála o.p.s., Krabičky – výrobní  požadavků na údržby budov  

 znevýhodněných osob, družstvo, aj.  Spolupráce dále řešena při  rozpočet   
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 vytvoření prostoru pro akcích pořádaných MOb Poruba.   Odbor rozvoje  

 jejich setkávání ve    obvodu  

 volném čase) Odbor bytového hospodářství a údržby     

  budov aktivně řeší zvyšující se     

  požadavky těchto institucí na prostor     

  k provozování činnosti – vyhledává,     

  příp. upravuje prostory v majetku obce.     

  Vytvoření prostoru i pracovního místa     

  řešeno v rámci připravovaného projektu     

  budování Komunitního centra na ulici     

  K. Pokorného pro rok 2017- 2018.     

       

18. Přímá podpora a MOb aktivně podporuje společensky Dlouhodobý Finance na předem Odbor rozvoje ANO – priorita 3 
 propagace prospěšné projekty a projekty na  známé a opakující se obvodu  

 společenských podporu komunitního života. V roce  projekty zahrnuty   

 projektů, např. 2016 sběr šatstva, podpora Ukliďme  v rozpočtu Odboru Útvar prezentace a  

 Ukliďme Česko Česko, využívání služeb Spirála o.p.s.  rozvoje obvodu vztahů k veřejnosti  

  Podpora komunitních aktivit z iniciativy  (kultura). Vybrané   

  občanů – např. Zažít Ostravu jinak,  akce hrazeny   

  Poruba OPEN – turnaj v nohejbale  z rozpočtu Útvaru   

  pořádaný místní komunitou, aj.  prezentace a vztahů k   

    veřejnosti.   

  Zvýhodněné prostory prezentace a  Bude požádáno do   

  prodeje při kulturních a společenských  rozpočtu 2017 na   

  akcích MOb Poruba.  aktivity MA21,   

    kulturní akce i v rámci   

    Útvaru prezentace a   

    vztahů k veřejnosti   
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