
11. 2. 2019 – setkání s primátorem – odpovědi na dotazy 

 

1. dotaz - žádost o prošetření stavu a prosba o pomoc  s chodníkem u objektu „Velká hokejka“ – při 

zateplování objektu firma zcela zdemolovala chodník – ul. K. Světlé na ul. Přímou, firma chodník 

pouze obsypala  - nebezpečné, nedá se tam chodit   

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Na převzaté zpevněné plochy po sanaci bytového domu na ul. K.Světlé („Velká hokejka“) ve vlastnictví 

SBD se dosud vztahuje záruční lhůta. Po zimním období ve vhodných klimatických podmínkách bude 

provedena kontrola stavebního stavu všech dotčených zpevněných ploch a firma bude vyzvána k 

zajištění nápravy. 

Odpověď Městské policie Havířov: 

Dne 16. 2. 2019 byl kontaktová tazatel, kdy bylo zjištěno, že si nestěžoval na nějaké konkrétní 

poškození chodníku, ale na celkový špatný stav chodníků v okolí jejich domu. Jedná se o původní 

chodníky, které jsou staré 40 let a tomu odpovídá i jejich stav. Dle jeho sdělení stavební firma 

poškozenou veřejnou zeleň po ukončení rekonstrukce domu opravila, zasypala a snad i zasela novou 

travou, ale chodníky by potřebovaly rekonstrukci. 

2. dotaz – dotaz na chátrající objekt bývalé zvláštní školy – co s tím bude? Třeba domov seniorů? 

(zodpovězeno primátorem) 

3. dotaz - navazující dotaz na slibovanou výstavbu domova pro seniory – přislíben bývalou 

primátorkou do roku 2020? Související dotaz na předražené a nekvalitní služby poskytované 

domovem pro seniory Grand Park Havířov 

Odpověď odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova: 

První část dotazu související s výstavbou domova pro seniory souvisí s dotazem č. 2, který byl 

zodpovězen panem primátorem. K druhé části dotazu sdělujeme, že zřizovatelem SeneCura 

SeniorCentrum HŠH a.s. (bývalý Grandpark) není statutární město Havířov a tudíž nelze žádným 

způsobem zasahovat do tvorby cen a zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb v tomto zařízení. 

V případě podnětu na nekvalitně poskytované sociální služby v tomto zařízení je možno obrátit se na 

Ministerstvo práce a sociálních věcí –Oddělení Inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko. Bližší 

informace v rámci inspekce poskytování sociálních služeb můžete získat na odboru sociálních věcí 

MMH. 

- druhý dotaz – kdy bude smetí zdarma?  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

V současné době se o změně místního poplatku za odpady neuvažuje.  

4. dotaz -  v lokalitě ul. Šrámkové chybí parkoviště  

Odpověď odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova: 



Na stavbu „Parkoviště ul. Šrámková, Havířov – Podlesí“ je vydáno platné stavební povolení. Stavba je 

součástí schváleného rozpočtu města na tento rok. Se zahájením realizace počítáme v první polovině 

letošního roku. 

- absolutně v této lokalitě chybí kontejnery na papír  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Přidání sběrné nádoby na papír na ulici Šrámkova bude provedeno po plánované rekonstrukci 

parkovacích ploch, kdy dojde k vybudování nového kontejnerového stanoviště a zvýšení počtu míst 

pro umístění sběrných nádob. 

- žádost o údržbu zeleně v této lokalitě – stromy-břízy, 50 let staré, vzrostlé-neořezané 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Na ulici Šrámkova bylo provedeno začátkem roku 2019, v rámci příprav realizace výstavby parkoviště, 

kácení stromů – celkem 2 ks bříz. K odstranění zbylých stromů nejsou zákonem stanovené podmínky k 

vydání kladného rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les. S ohledem na zákon 114/1992 Sb. 

nelze provést radikální ořez. V rámci běžné údržby jsou odstraňovány nebezpečné a poškozené (suché, 

zlomené,…) větve. 

 

- lokalita Šumbark – ul. Výletní – nedá se tam chodit  

Odpověď odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova: 

Severní část ul. Výletní je součástí řešení Územní studie - lokalita Šumbark severně od 

Petřvaldské  (jižně od Jelena), která je v souladu s navrženou koncepcí dopravního řešení Územního 

plánu Havířov, úplného znění po vydání změny č.3. 

V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace na akce Rozšíření MK Výletní včetně 

vybudování chodníku, v roce 2020 by se mohla realizovat, pokud bude ve schváleném rozpočtu na rok 

2020. 

- participativní rozpočet – co to je? Žádost o vysvětlení pojmu a významu – co to pro lidi 

znamená?  

Odpověď ekonomického odboru Magistrátu města Havířova: 

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi Magistrátem 

města Havířova a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné 

popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují 

občané společně se svými volenými zastupiteli. Občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze 

mělo v obci v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se občané za asistence města 

setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své 

části města změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají prostřednictvím Navrhovatele Magistrátu 

města Havířova k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, 

které návrhy občanů má obec realizovat. 



Celková finanční částka, která je určena na  Participativní  rozpočet je vyčleněna v rámci Návrhu 

rozpočtu města Havířova na daný kalendářní rok. Celkový finanční objem na projekty realizované 

v rámci PR bude rozdělen na části města dle počtu obyvatel k 1.1. následujícího kalendářní roku. Bližší 

informace lze získat z webových stánek města Havířova: https://havirov-city.cz/finance –dotace, 

záložka ,,Participativní rozpočet města“ nebo přímo na ekonomickém odboru Magistrátu města 

Havířova. 

5. dotaz - problém s křižovatkou na ulici Fryštátská – nejde odbočit vlevo – je to tam nepřehledné, 

nebezpečné 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Na ul. Fryštátské se nachází několik křižovatek. Předpokládáme, že se jedná o křižovatku ul. Fryštátská 

x Dělnická x Kpt. Jasioka. Rozhledové poměry v této křižovatce byly již několikrát prověřeny a jsou více 

než dostatečné. Za předpokladu správného najetí řidiče do křižovatky je, z ul. Fryštátská, viditelnost 

vlevo na ul. Dělnickou na vzdálenost větší než 150 metrů, na ul. Kpt. Jasioka je rozhled více než 100 

metrů a před sebe na ul. Dělnickou je rozhled více než 100 metrů. Na letošní rok zde společnost 

Residomo plánuje demolici objektů a tím dojde ještě ke zlepšení rozhledu v celé křižovatce.  

- chodník vedoucí od Šimaly k mostu – dále už není – nejde tudíž dále nijak projít, 

přejít…nebezpečné  

Odpověď odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova:  

Není obsaženo v rozpočtu ani v plánu investic k realizaci, není zpracován ani investiční záměr. V 

budoucnu bude nutno provést analýzu, zda je to potřeba a zda je to vůbec možné zrealizovat a to 

s ohledem na majetkové vypořádání ( muselo by jít do zahrad jiných vlastníků). 

6. dotaz - lokalita sídliště Šumbark, Jedlová – stížnost na hlučné sousedy a s tím spojená jakákoliv 

nereakce společnosti Městská realitní agentura, nedá se s nimi údajně nijak domluvit  

Odpověď Městské realitní agentury, s.r.o.: 

Dle informací od správce předmětného domu neeviduje Městská realitní agentura, s.r.o. stížnosti na 

chování uvedených nájemců bytu ze strany ostatních nájemců předmětného domu. Správce však 

potvrdil, že jednou byl v této věci osobně kontaktován.  Správce uvádí, že při osobním kontaktu 

stěžovateli sdělil, že pro případný zásah ze strany pronajímatele je nezbytné, aby závadové chování 

potvrdili také ostatní nájemci. Je totiž potřeba vyloučit, že se jedná o sousedský - osobní spor, který 

pronajímatel není oprávněn řešit. Správce tedy stěžovatele požádal, aby pro případ, že problémy 

budou přetrvávat, podal stížnost společně s dalšími nájemci, a v případě výskytu vážného incidentu 

v denních hodinách kontaktoval přímo jeho jakožto správce, v nočních hodinách pak policii. Následně 

se však na správce již nikdo v této věci neobrátil. Na základě opakovaného podnětu bylo domluveno 

se správcem, že v úterý 19. 2. 2019 provede šetření na místě, kdy osobně navštíví stěžovatele, prověří 

stanovisko ostatních nájemců, upozorní rušitele na stížnost na jejich chování a provede zápis. 

Zmiňované jednání 19.2.2019 proběhlo. Jakmile bude o výsledku šetření pořízen zápis a bude 

rozhodnuto o případných opatřeních, bude stěžovatel společností Městská realitní agentura 

informována o dalším postupu.  

https://havirov-city.cz/finance


Závěrem si však dovoluji upozornit, že pro případ, že závadové chování nebude potvrzeno ostatními 

nájemci nebo jiným objektivním způsobem, nelze na pronajímateli požadovat, aby vstupoval do 

sousedských vztahů v domě, a bez objektivních důvodů postupoval v zájmu jednoho nájemce na úkor 

druhého. 

7. dotaz - doplnění  informací a ztotožnění s problémem s ul. Fryštátská – komunikace je krajská, 

žádost o prověření, zda by nešlo čerpat ve spolupráci s krajem dotace pro tuto křižovatku např. z EU a 

zajistit tak větší bezpečnost pro lidi  

Odpověď oddělení strategického rozvoje Magistrátu města Havířova: 

Křižovatka  ul. Dělnická ( sil. č. 4746 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje) se silnicí Fryštátskou ( sil. 

č. 4745 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje)  a místní komunikací na ul. Kpt. Jasioka ( ve vlastnictví 

statutárního města Havířova). V seznamu investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd 

Moravskoslezského kraje (aktualizace prosinec 2018) – tzv. „v Bílé knize“ je v místě křížení navržena 

přestavba stávající průsečné křižovatky na okružní (evidováno pod číslem záměru KU/K/14). Jedná se 

o doplňkový silniční tah krajského významu. Projektová dokumentace na realizaci této stavby není 

vypracována, odhad stavebních nákladů zatím nebyl zpracován. Jelikož se jedná o lokalitu a záměr 

v území, který jednoznačně patří do kompetence Moravskoslezského kraje, čerpání případné dotace 

na tuto investiční akci by bylo nutné iniciovat Moravskoslezským krajem. Statutární město Havířov by 

bylo do projektu zapojeno především v oblasti majetkoprávních vztahů k pozemkům a stavbám v jeho 

vlastnictví. Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj ve své Bílé knize investičních staveb na silniční 

síti II. a III. tříd eviduje tento záměr, statutární město Havířov se bude snažit tento záměr prosazovat a 

požadovat po vlastníku komunikací III. třídy, aby tento záměr byl projekčně připraven a zařazen mezi 

stavby, které budou realizovány v nejbližším možném období. Následně pak může statutární město 

Havířov s Krajem zahájit jednání týkající se případného financování této stavby z dotačních zdrojů. 

Stavby obdobného charakteru lze v současné době spolufinancovat např. z Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

8. dotaz - žádost o vysekání porostu kolem chodníku v okolí Šlachtova mostu (za řekou) – chodí tam 

po Formanské děti a je to tam velice nebezpečné, pozemky jsou údajně soukromé  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Statutární město Havířov neeviduje na ul. Formanské žádný most ani lávku pro pěší, umístění 

„Šlachtova mostu“ nám není známo. 

- chodníky od altánku směrem dolů – doprava - se údajně sečou 50 cm od chodníku  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Sečení krajnic a příkopů podél vozovek a chodníků je na území města Havířova  prováděno s ohledem 

na množství přidělených finančních prostředků  třikrát ročně, a to v termínech do 30.6., 15.8., 15.10. 

každého roku. Sečení v lokalitě kolem řeky Lučiny se provádí tzv. ručním sečením křovinořezem. 

Vzhledem k tomu, že pozemky v této lokalitě nejsou v majetku města, provádí se sečení pouze v 

nezbytně nutném rozsahu, ale vždy tak, aby vzrostlá tráva nezasahovala do průchozího profilu 

chodníku. 



9. dotaz - žádost o řešení potíží s přívozem občanů do NsP Havířov – není možné občany přivézt co 

nejblíže ke vchodu do budovy bez rizika pokutování při stávajícím dopravním značení  

Odpověď Městské policie Havířov: 

Dopravní značení u vchodu do nemocnice neurčuje Městská policie Havířov. MP Havířov pouze 

odhaluje a řeší přestupky spáchané porušením stanoveného dopravního značení, které jsou všichni 

účastníci silničního provozu povinni dodržovat. Strážníci MP Havířov nemůžou udělovat výjimky ze 

zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  

10. dotaz - žádost o oplocení a zahrádku u DPS– původně bylo přislíbeno – nerealizováno  

Odpověď odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova: 

V rámci  uvedenému dotazu bylo zjištěno následující: při předávání bytů v DPS na ul. Střední bylo dle 

seniorů Městskou realitní agenturou přislíbeno, že jako každý DPS, i DPS na  ul. Střední, bude mít 

zahrádku s lavičkami. Do současné doby zde byl vysazen jeden stromek. Odbor sociálních věcí bude 

hledat, ve spolupráci s  odbory MMH dotčenými touto problematikou, možnost založení nové zahrady 

s lavičkami, popř. oplocením DPS.  

- problém s jejich lokalitou – dům má dvě části – DPS a ubytovna – lidé z ubytovny jsou 

hluční, dělají nepořádek 

Odpověď Městské realitní agentury, s.r.o.: 

Správce budovy, ani recepční přímo na ubytovně neevidují žádné stížnosti nájemníků na hluk či 

nevhodné chování ubytovaných. Ostraha, která je na ubytovně, každý večer i obchází dům, zda se 

z některého z pokojů neozývá hlasitá hudba či hluk.   

13. dotaz -  problém s dopravou do školy v Prostřední Suché z domova na ul. Moskevská díky výluce a 

odklonění linky č. 5 – je v plánu jiná trasa, která bude trasu spojovat?  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Linka MHD 405 je s účinností od 9.12.2018 vedena v nové trase. Poznatky cestujících jsou v současné 

době průběžně hodnoceny. Za účelem posouzení uplatněných připomínek k dopravě žáků a studentů  

linkou 405 bylo uskutečněno jednání se zástupci škol v Havířově-Prostřední Suché a dle výsledku 

tohoto jednání jsou připravovány úpravy jízdního řádu  linky 405 v předpokládaném termínu od 

3.3.2019.Případná systémová úprava trasy linky 405 bude s přihlédnutím k provozu ostatních linek 

systému MHD posouzena až v rámci přípravy změn jízdních řádů v měsíci prosinci 2019.(Linka v nové 

trase je provozována zatím krátkou dobu, je nutno dopady vyhodnotit až po delší době provozu a v 

kontextu s případnými dalšími podněty k úpravám jízdních řádů). 

- noční spojení na ul. Moskevskou je velmi špatné  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Autobusovou  zastávkou „Havířov, Město, Moskevská“ projíždí linky 403, 409 a 412 Městské 

hromadné dopravy  Havířov v obou směrech cca od 4.00 – 23.20 hod. v pravidelném intervalu. V 



průběhu dne  je interval 15 a 20 minut, cca od 21.00 hod. je  pak  interval linek cca 30 minut. S 

navýšením počtu spojů není v současné době uvažováno, (minimální frekvence). 

 

- noční osvětlení po ul. Moskevské od čerpací stanice je velmi špatné, resp. chodníky nejsou 

osvětleny vůbec – lidé se bojí tudy chodit (jak je čistička odpadních vod)  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Na ul. Moskevské bude proveden ořez zeleně, ta snižuje intenzitu veřejného osvětlení. Kompletní 

modernizace VO na této ulici je plánovaná na rok 2020. 

- dotaz na obchody (pekárna) v prostorách vlakového nádraží po dobu rekonstrukce  

Odpověď odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova:  

Rekonstrukci budovy vlakového nádraží zajišťuje její vlastník SŽDC, o skutečnosti, komu pronajímají 

svoje prostory, nejsme ze strany SŽDC informováni. Po dobu rekonstrukce objektu nebude 

provozována žádná aktivita stran těchto služeb. Bude se jednat o staveniště. 

- problém na křižovatce 17. listopadu a Dlouhá třída – semafory mají dlouhé čekačky – což 

vede k neustálému zmeškání MHD  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova : 

Světelná křižovatka ulic 17. listopadu a Dlouhá třída je nastavena dle signálního planu (na této 

křižovatce se točí 4 signální plány) tak, aby odsloužila všechny účastníky silničního provozu. Vzhledem 

k tomu, že tato čtyřramenná křižovatka je dopravním uzlem ulice Dlouhé třídy, dochází skutečně u 

dvou signálních plánu k pozastavení chodců a ve špičce jsou přednostně odbavena motorová vozidla. 

Jakýkoliv zásah do této křižovatky a upřednostnění chodců, bude mít za následek zpomalení dopravy 

a tím vytvoření kongesce. 

 

14. dotaz - problém se stojícím autem (Hundai), auto na této ulici stojí na jednom místě již déle než 

rok a nikdo se k němu nemá  

Souhrnná odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova a Městské policie Havířov: 

Na základě podnětu občanů provedena kontrola vozidla na místě samém již dne 14.1.2019. Vozidlo 

nenaplňuje znaky vraku a nelze proto činit opatření k odstranění vozidla z místní komunikace podle 

zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Protože pro vozidlo není sjednáno pojištění 

odpovědnosti z provozu, předal odbor komunálních služeb dne 17.1.2019 podnět Správnímu odboru 

MMH k zahájení řízení o přestupku v této věci s majitelem vozidla. Dne 4.2.2019 jsme obdrželi 

oznámení Městské policie Havířov o opakovaném oznámení přestupku Správnímu odboru MMH ve 

stejné věci. Samotná skutečnost, že je vozidlo dlouhodobě odstaveno na parkovišti není přestupkem. 

 

15. občan - problém s plotem u bílého domu – nejde se dostat do ordinací  

Odpověď odboru správního Magistrátu města Havířova: 



Umístění ohrazení na části pozemku parc. č. 479 v k.ú. Havířov-Město (prostranství před bílým 

domem) je předmětem správního řízení vedeného magistrátem se soukromým vlastníkem pozemku, 

do budovy je nicméně stále možno vstupovat jak ve směru z ulice Dlouhá třída, tak ve směru z ulic 

E. F. Buriana a Čajkovského.“ 

- zdravotní středisko v Bludovicích – není tam výtah – starší občané se těžko dostávají  nahoru 

po schodech  

Odpověď Městské realitní agentury, s.r.o: 

Projekt zabudování výtahu je součástí projektové dokumentace na sanaci tohoto zdravotního 

střediska. Nyní se připravuje zahájení VZ na výběr dodavatele a samotná realizace by měla být 

zahájena v měsíci červnu. 

16. dotaz - žádost o narovnání komunikace J. Kotase – v úseku od školy k odbočce na Hliníkách je 

min. 5 zatáček – těžko se tam auta míjí, je to tam nebezpečné, dle info to údajně v územním plánu je 

a dokonce v bílé knize na KÚ MSK  

Odpověď odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova:  

Přeložka silnice III/4739 (ul. J.Kotase v Dolní Datyni) je řešena v koncepci dopravního řešení Územního 
plánu Havířov, úplného znění po vydání změny č.3.Jde o návrh zásadnějších směrových úprav vedení 
silnice III/4739 v Dolní Datyni. Cílem navrženého řešení je zvýšení bezpečnosti a plynulosti  silničního 
provozu a zlepšení dopravního přístupu do Dolní Datyně ze směrů od Horních Bludovic  a od Šenova. 
Jedná se o silnici III. třídy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, kde je silnice III/4739 vedena 
v dokumentu Bíla kniha, která je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který 
systematicky mapuje stav komunikací na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic a 
rekonstrukcí na této silniční síti. V současné době nám není znám horizont realizace této přeložky 
silnice III/4739. 

17. dotaz - na ulici Stavbařské po rekonstrukci nebylo pamatováno na zpevněné plochy pro 

kontejnery  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova : 

Kontejnerové stání z ulice Stavbařské (naproti ulice Tesařské) se přemístilo na ulici Tesařskou – na 

stávající a nově vybudované zpevněné plochy a to z důvodu vybudování co největšího počtu 

parkovacích míst na ulici Stavbařské. Ostatní kontejnerová stanoviště zůstala zachována. 

- na ul. Příčné sousedící s ul. Stavbařskou jsou kontejnery a naproti dům ( bývalá správa sídlišť 

– dnes soukromé firmy), nicméně tyto firmy nemají své vlastní kontejnery a hází odpad do 

veřejných kontejnerů – jsou to denně kvanta odpadu – krabice, lepenky, kartony, papíry – 

neuklízí to ani dovnitř, nechávají to vedle popelnic, je tam bordel, lítá to všude kolem – 

předány dokonce ústřižky z krabic dotyčných firem – žádost o pomoc s tímto problémem   

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova : 

Podnět týkající se využívání odpadových nádob podnikateli z objektu na ulici Příčné byl předán k 

prošetření příslušnému správní úřadu, který je oprávněn provést kontrolu a prověřit nakládání s 

odpady vzniklých při činnosti právnických a fyzických osob. 



18. dotaz - nespokojenost s činností policie týkající se pokutování nepřihlášených psů  

Odpověď Městské policie Havířov: 

Kontroly dodržování OZV č.2/2012 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich 

chovatelů provádějí strážníci pravidelně. Za rok 2018 strážníci provedli celkem 1 721 kontrol označení  

psů a zjistili 89 psů, kteří nebyli označeni čipem. Od 1.1.2019 do 17.2.2019  strážníci provedli celkem 

310 kontrol označení psů a zjistili 13 neočipovaných psů. Všichni majitelé neočipovaných psů byli 

řešení v blokovém řízení nebo oznámením ke správnímu orgánu. Sdělením byli všichni majitelé 

neoznačených psů oznámeni na oddělení správy poplatků MMH. 

19. dotaz - problém s ulicí Formanskou – žádost o prověření celkového stavu vozovky – autobusy se 

nemají kde minout – okraje neustále vysypávané struskou – nebezpečné  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Správce komunikací provádí pravidelnou kontrolu stavebního stavu této komunikace a je nám známo 

šířkové uspořádání. Po ukončení výstavby sjezdů k několika novostavbám rodinných domků podél této 

místní komunikace bude znovu zhodnocen stavební stav a v případě potřeby bude lokálně zpevněna 

krajnice, čímž budou vytvořena místa pro vyhýbání. Zároveň podotýkáme, že ze zákona 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích jsou brána jako místa pro vyhýbání i sjezdy k nemovitostem napojeným na 

místní komunikace. 

20. dotaz - žádost o přidání několika popelnic v místě bydliště tazatele– v této lokalitě je údajně 1 

popelnice na cca 160 rodin (ul. Klicpery 2) 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Odbor komunálních služeb v letošním roce plánuje zadání studie aktuálního stavu kontejnerových 

stanovišť na území města, jehož výsledek bude mimo jiné také optimalizace počtu nádob v souvislosti 

se stavem zaplněnosti nádob na odpad.  Na základě výsledků studie může dojít k úpravě počtu nádob. 

Požadavek na navýšení nádob byl konzultován se svozovou společností s tím, že tato na ulici 

V.K.Klicpery neeviduje žádný dlouhodobý problém s přeplňováním nádob na této ulici. 

21. dotaz -  žádost o rozšíření komunikace Selská směrem na Mezidolí – komunikace je strašně úzká  

Odpověď odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova:  

Statutární město Havířov v roce 2008 zadalo společnosti Dopravoprojekt  Ostrava spol.  s r.o. 
vypracovat projektovou dokumentaci na  stavbu Rekonstrukce MK Selská, Obsahem bylo dle 
investičního záměru  provést rozsáhlou rekonstrukci  místní komunikace Selská i části komunikace 
Mezidolí (ke křižovatce s ul. Na Důlňáku), Předmětem stavby bylo  vybudovat chodníky, cyklostezky, 
veřejné osvětlení, přechody  apod. 

 Zejména vlastníci dotčených nemovitostí v úseku od ul. Na Fojtství až po křižovatku ul.Selská s  ul. 
Mezidolí nesouhlasili s plánovanou stavbou Rekonstrukce  MK  Selské, jejíž obsahem bylo mimo jiné i 
rozšíření  této komunikace. Z tohoto důvodu  město přípravu  takto rozsáhlé stavby ukončilo  a  
připravilo  dva  projekty, kde byly získány souhlasy vlastníků,  a to  výstavba chodníků na ul. Selské  1. 
etapa. Tato etapa byla  realizována v minulém roce 2018. 



Druhá etapa  MK Selské  v úseku od  restaurace PHM až  po křížení s ul. Na Fojtství bude realizována 
v tomto roce. Součástí stavby  bude  i veřejné osvětlení od  restaurace U Balona  k ul.Mezidolí. Úsek 
od ul. Na Fojtství po ul.  Mezidolí nebyl z výše uvedených důvodů řešen.Nebyly získány souhlasy 
vlastníků. 

- žádost o rozšíření křižovatky  ul. Formanská a Datyňská  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova: 

Odbor komunálních služeb provedl místní šetření v daném místě, při kterém nezaznamenal žádný 

prostorový problém při příjezdu z kteréhokoliv ramene křižovatky. Do této chvíle neeviduje OKS ani 

žádný jiný požadavek na úpravu této křižovatky. 

 

 

 

 

 

 


