
11. 3. 2019 – setkání s primátorem – podněty k řešení či prověření 

 

1. Dotaz č.1  - dotaz na možnost opravy chodníku před jeho domem na ul. 17. listopadu 18. 

Chodník je v dezolátním stavu.  Bojují s magistrátem už cca 20 let. Předán panu 

náměstkovi (na schůzce předal p. Burget) seznám kritických chodníků  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Chodník není evidován jako stavba v majetku statutárního města Havířova, slouží jako 

přístupový chodník do bytového domu ve vlastnictví SBD Havířov. V souladu s platnou 

legislativou je každý vlastník nemovitosti povinen zajistit vybudovat a udržovat přístup do 

své nemovitosti všem řádným uživatelům. Statutární město jako vlastník pozemku nemá 

k úpravám pozemku žádné námitky. Při kontrole stavebního stavu okolních komunikací 

bylo zjištěno, že chodník je pojížděn motorovými vozidly samotných rezidentů. 

 

Prověřit, jakým způsobem a kdo koordinuje rozdělení práce pracovníkům VPP – není 

možné, aby v 6,30 ráno dělali různými přístroji (fukary, traktory…) kravál pod okny – lépe 

zorganizovat  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Vzhledem k stanovenému začátku pracovní doby (6 hod) nelze účinně optimalizovat 

začátek prací VPP. Do budoucna bude brán větší zřetel na omezení práce za použití 

hlučných nástrojů v brzkých ranních hodinách. 

 

2. Dotaz č. 2 - dotaz na možnost nalezení řešení týkající se opravy přístupové komunikace 

ul. Podlesní (postačilo by, kdyby se našla alternativa – např. zpevněná lesní komunikace, 

netrvají na asfaltu), částečně zodpovězeno primátorem a vysvětleny obtíže spojené 

s neochotou Lesů ČR  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Jak již bylo částečně uvedeno přímo na setkání, statutární město Havířov nevlastní 

potřebnou plochu pozemků k výstavbě zpevněné komunikace, proto bylo v roce 2018 

vyvoláno jednání na nejvyšší úrovni představitelů města a Lesů ČR, avšak s negativním 

výsledkem. Stávající povrch účelové – příjezdové komunikace k rodinným domkům je 

nezpevněný, tvořený asfaltovým recyklátem. Kontroly stavebního stavu a udržování 

komunikace tak, aby zajišťovala dobrý příjezd k rodinným domům, jsou prováděny 

prostřednictvím odboru komunálních služeb třikrát ročně. 

 

 

3. Dotaz č. 3 - dotaz na sdělení postupu správního řízení – nesouhlas s pokutou, kterou 

obdržel občan od MP – podání odporu  



Odpověď správního odboru Magistrátu města Havířova  

 

Pokud u magistrátu probíhá nějaké konkrétní řízení o přestupku, pak proti rozhodnutí 

správního orgánu je podle zákona vždy přípustný určitý opravný prostředek, např. odpor 

proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí apod. Účastník řízení o přestupku tedy jednak 

může v řízení vyjádřit k věci své stanovisko, navrhovat důkazy atd., a nebude-li spokojen 

s výsledkem řízení, pak může podat opravný prostředek a věc bude předložena 

k posouzení nadřízenému správnímu orgánu. Veškerá poučení o právech účastníků i 

opravných prostředích jsou součástí písemností zasílaných účastníkovi správním 

orgánem, popř. lze vhodně kontaktovat oprávněnou úřední osobu, která konkrétní věc 

projednává.  

 

4. Dotaz č. 4 – dotaz týkající se zrušeného obchodu Hruška v této lokalitě na ul. Konzumní, 

bylo přislíbeno, že zde bude jiný obchod – zatím není, rovněž zde byla zrušena lékárna, 

místní – starší imobilní občané musí dojíždět do města – prověřit, čí jsou ty prostory  

 

Odpověď ekonomického odboru Magistrátu města Havířova, oddělení správy majetku  

Obchod Hruška  ul. Ladova 544/6, Havířov-Šumbark, se nenachází v nemovitosti 

v majetku města. Zdravotní středisko, ve kterém se nacházela lékárna ul. Generála 

Svobody, Havířov-Šumbark, je v majetku statutárního města Havířova. Původní 

nájemkyně lékárny chtěla ukončit činnost z důvodu odchodu do  důchodu, ale i malého 

obratu. Provoz lékárny nakonec předala dceři. Tato nájemkyně po zkušebním provozu 

chtěla skončit, ale podařilo se jí lékárnu převést na nového majitele Hornickou nemocnici 

Karviná. I tento nájemce vyhodnotil nerentabilnost provozu lékárny a podal řádnou 

výpověď k 31. 12. 2018. Provoz lékárny je podnikatelská činnost, kterou majitel nemůže 

z důvodů vysokých režijních nákladů dále dotovat, když zájem zákazníků je minimální. 

Pokud by někdo projevil zájem o pronájem prostor k provozování lékárny, město 

neprodleně uzavře s tímto zájemcem nájemní smlouvu.  

 

druhý dotaz se týkal nepřizpůsobivých sousedů v tomto domě na ul. Letní 5 a 

podezřelými praktikami správce domu – domluvit schůzku u prim  

 

domluvena schůzka u primátora na 11. 4. 2019 

 

5. Dotaz č. 5 - připojení k dotazu č. 4 - dotaz se týkal podezření na kšeftování s pronájmy 

bytů na této ulici – domluvit schůzku  

 

6. Dotaz č. 6 -  (zanechán dopis + fotografie) 

problém s devastovaným okolím domu od doby otevření pobočky ÚP – žádost o 

provedení opatření k eliminaci devastace travnatých ploch (vyšlapaný hliněný koridor 

v travnaté ploše) – např. zábrany, beton. květináče apod.(vystoupení v  interpelacích již 

na ZmH dne 23.4.2018)  

 

 



Odpověď Technických služeb Havířov  

Společnost TSH v lokalitě Havířov - Podlesí neprovádí údržbu veřejné zeleně ani s ní 

související terénní úpravy a založení nových trávníků či keřových porostů.  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Vyšlapané pěšiny v zeleni jsou velkým problémem na území celého města Havířova. 

Projektované a budované chodníky jsou umísťovány tak, aby vyhovovaly co nejširšímu 

počtu uživatelů.  Proto jsou konstruovány podélně a kolmo mezi bytovými domy tak, aby 

se dalo odbočit jak doprava tak i doleva na navazující chodníky, ne napříč zelení jedním 

směrem. K vybudování každého nového chodníku je zapotřebí zpracování projektové 

dokumentace, stanovisko správců dotčených zde umístěných inženýrských sítí, územní 

souhlas či stavební povolení. Vynaložené finanční náklady na zajištění a vybudování 

spojovacího chodníku by byly neúměrně vysoké v návaznosti s jeho dopravním 

významem. Požadavek, přednesený v rámci interpelací v dubnu 2018 a v dopise 

z 23.5.2018, na úpravu vyšlapaných pěšin v travnaté ploše pokládkou dlaždic na 

vyšlapaná místa je pro město nepřípustný, neboť úprava neodpovídá České technické 

normě ČSN 73 6110. Takto upravenou pěšinu, kdy nelze ani hovořit o stavbě, není možno 

zahrnout do majetku města, na který by se vztahovala pojistná smlouva pro případ, že by 

si nějaký občan způsobil zranění či jinou škodu pádem na této pěšině. 

Instalace jakékoliv mechanické zábrany (plot, zábradlí či obdobné zařízení) není možné 

z důvodu přítomnosti inženýrských sítí v tomto místě.  

 

Druhý problém se týkal odstraněného živého plotu v okolí domu – firma, která prováděla 

kabeláž živý plot pokácela, položila kabely a nový již z důvodu údajného poškození kabelů 

koř. systémem, nevysadila – tím pádem si lidi zkracují cestu a opět vyšlapali odporný 

hliněný koridor v travnaté ploše – žádost o provedení opatření k zamezení vstupu 

občanům na tuto travnatou plochu –  

 

Odpověď Technických služeb Havířov  

 

Společnost TSH v lokalitě Havířov - Podlesí neprovádí údržbu veřejné zeleně ani s ní 

související terénní úpravy a založení nových trávníků či keřových porostů.  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Zeleň – živý plot v okolí bytového domu byl umístěn v ochranném pásmu zde umístěných 

inženýrských sítí, proto byl odstraněn vlastníkem a správcem při prováděné výměně 

kabeláže.  Dle platné legislativy nesmí být v ochranných pásmech podzemního vedení 

kabelů nízkého a vysokého napětí či sdělovacích kabelů umísťován žádný keřový a 

stromový porost. Proto ani správce opravovaného telekomunikačního vedení neprovedl 

obnovu vykopaných keřů.  

 

 

 



7. dotaz č. 7 - dotaz se týkal zdevastovaného, nebezpečného chodníku u domu na ulici U 

lesa 2a/275, žádali opravu u města – bylo jim údajně sděleno, že chodník nepatří městu – 

komu tedy patří? (předána odpověď z MmH i Residoma, které odkazuje na město) zjistit, 

komu skutečně chodník patří – žádost o opravu chodníku  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Přístupový chodník, resp. vstup do domu včetně zídky ve dvorové části jsou nedílnou 

součástí onoho bytového domu a tedy i oprava a údržba patří do kompetencí vlastníka 

bytového domu.  Dle ust. § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a 

ust. § 12 a § 13 Vyhlášky  104/1997 Sb. je stanoveno, že vlastník nemovitosti si stavbu, 

opravu i běžnou údržbu přístupu či příjezdu je povinen zajišťovat sám na vlastní náklady. 

Statutární město jako vlastník pozemku nemá k úpravám pozemku žádné 

námitky. 

 

8. dotaz č. 8 – dotaz týkající se Mánesovy školy a Merkuru – zodpovězeno primátorem na místě 

 

9. dotaz č. 9 – problém s úlevovou péčí pro rodiče handicapovaných dětí – v Havířově je jí 

nedostatek, lidé nemají možnost této služby, Santé je absolutně přeplněné. Žádost o 

možnost rozšíření nabídky služeb pro občany města o tuto službu  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

k dotazu, který se týká problému s úlevovou službou pro rodiče handicapovaných dětí 

ve statutárním městě Havířově, sděluje odbor sociálních věcí  následující: 

Na území města Havířova poskytuje ambulantní a terénní formu odlehčovací služby pro 

cílovou skupinu osob s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním 

postižením od 1 do 40 let věku příspěvková organizace města - Sociální služby města 

Havířova - Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD, která sídlí na ulici Atriová 1297/5 

v části Havířov-Město. Dále na území města služby pro dospělé osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením poskytuje příspěvková organizace města - SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb, která poskytuje služby denních stacionářů 

(věková kategorie od 15-70 let) a chráněného bydlení (věková kategorie od 19 do 70 let).  

Pobytová odlehčovací služba pro tuto cílovou skupinu osob se na území města nenachází. 

Sociální služby města Havířova sice poskytují pobytovou odlehčovací službu, nicméně 

pro jinou cílovou skupinu, kterou jsou převážně senioři, případně osoby s chronickým, 

chronickým duševním a jiným zdravotním postižením od 19 let věku. 

Potřebnost vzniku této služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je 

uvedena v „Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2014-2017“, který byl prodloužen do roku 2019. V současnosti se 

připravuje nový komunitní plán, který nutnost vzniku předmětné služby znovu potvrdil a 

to jak při zpracování SWOT analýzy v pracovní skupině, tak v analýzách, ze kterých 

komunitní plán vychází (Analýza poskytovatelů sociálních služeb, Analýza názorů 

veřejnosti). Na závěr je nutno konstatovat, že město si je vědomo, že pobytová 



odlehčovací služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území města 

dlouhodobě schází, a bude potřebné se danou záležitostí zabývat. 

 

10. dotaz č. 10 - připojení se k problému č. 9 – stejný dotaz – absence úlevové péče pro rodiče 

handicapovaných dětí  

 

11. dotaz č. 11 - dotaz se týkal osazení nových laviček na Dlouhé třídě – místa, kam byly 

lavičky osázené jsou chaotická – 19 laviček je údajně úplně u sebe, někde se lidé dívají do 

stěny domu – trochu lépe rozmístit;  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

V prostoru před KDLJ je nainstalováno 13 ks nových laviček do betonových patek 

umístěných dle projektové dokumentace, ke změně jejich rozmístění nedojde. Zbývajících 

6 ks mobilních laviček bude do konce měsíce května přemístěno zpět do prostoru 

bývalého areálu MŠ J. Seiferta, kde v současné době probíhá rekonstrukce zpevněné 

plochy a tyto lavičky by mohly být pohybem těžké stavební techniky poškozeny. 

 

Druhý dotaz se týkal zastávky na Dlouhé třídě - Nad terasou  - požadavek na zavedení 

zastávky „Podlesí, zdravotní středisko“ pro směr na autobusové nádraží, která byla nově 

zřízena od 9.12.2018 pouze pro linku č. 405, také pro ostatní linky,  které dnes  touto 

zastávkou pouze projíždí, ale nezastavují.  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Protože nová trasa linky č. 405 pokračuje z Dlouhé tř. přes křižovatku s ul. Okrajovou a 
Studentskou v přímém směru až na konečnou zastávku „Podlesí, Dlouhá tř. lesopark“,  
byla pro zlepšení komfortu cestujících a s ohledem na docházkovou vzdálenost od 
předchozí zastávky „Podlesí, Nad Terasou“  nově vybudována (pouze pro tuto linku),  
zastávka „Podlesí, zdravotní středisko“, která je situována před křižovatkou s ul. 
Okrajovou. 
Pro ostatní linky městské hromadné dopravy Havířov, které touto zastávkou projíždí ve 
směru na autobusové nádraží (404,408,415,416),  nebyla tato zastávka do jízdního řádu 
zařazena, protože vozidla těchto linek zastavují bezprostředně po odbočení z Dlouhé tř. 
na ul. Okrajové, na zastávce „Podlesí, hotel Merkur“. 
Z hlediska docházkové vzdálenosti mezi zastávkami a s přihlédnutím k stavebnímu 
uspořádání a provozní situaci v místě nové zastávky „Podlesí, zdr. středisko“  ve směru na 
autobusové nádraží, není vložení této zastávky do jízdního řádu ostatních linek 
doporučeno k realizaci. 
 

dotaz na místo setkávání občanské komise č. 7 –  

 

Dle telefonického ověření u předsedy občanské komise č. 7 pana ing. Jana Szturce není 

jednoznačně a definitivně určené místo pro setkávání, nicméně dne 14. 5. 2019 se bude 

schůze občanské komise č. 7 konat od 17,00 hodin v Restauraci Kovárna v Luně  

 

12. dotaz č. 12 - parkování vozů taxi služby před Renetou – blokují stání  



Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Jedná se o nelegální stání a je v kompetencích MP Havířov toto kontrolovat. 

Odpověď Městské policie města Havířova  

 
V době od 1.12.2018 do 18.3.2019 eviduje MP Havířov 5 stížnosti občanů na parkování 
vozidel taxislužby před společenským domem Reneta na ul. Dlouhá třída v Havířově – 
Městě. Hlídky, které byly vyslány na místo, zde buď nezjistily žádná vozidla nebo právě 
odjíždějící vozidla taxislužby se zákazníky.  
Za uvedené období zde strážnici MP Havířov v době cca od 21:00 do 04:00 hod. řešili 7 
přestupků spáchaných nepovoleným stáním vozidla (5x blok na pokutu na místě, 1x 
domluva a 1x oznámení správnímu orgánu).  
Situace na místě, je taková, že je zde v pátky a soboty, vzhledem k tomu, že se zde 
nachází tři provozovny, značný pohyb většího množství lidí. Vozidla taxislužeb zde v 
pravidelných intervalech zajíždí na objednávku svých zákazníků. Ve většině případů, 
nečekají zákazníci před provozovnou, ale dostaví se k objednanému vozidlu taxislužby 
teprve po jeho příjezdu, kdy zde dochází k několikaminutové prodlevě. Tímto systémem 
zde většina vozidel taxislužby krátkou chvíli stojí a dochází k plynulému posunování a 
obměně vozidel před provozovnami. V těchto případech, kdy vozidlo taxislužby čeká v 
jízdním pruhu na zákazníka a objednanou jízdu, nelze řidiče vozidel ze strany MP Havířov 
„pokutovat“ za „parkování“ v zóně zákazu stání „IZ8a“.  
Vzhledem k výše uvedenému, kdy je zde ze strany občanů v nočních hodinách oprávněná 

poptávka po této taxislužbě, považujeme za vhodné občanům vyhovět a tuto službu 

občanům umožnit a to zřízením několika vyhražených parkovacích míst pro taxislužbu. 

Navrhujeme posunout stávající zastávky autobusů do úseku prvních 2/3 zálivu a ve 

zbývající 1/3 zřídit vyhražená parkoviště pro vozidla taxislužby. Situace by se dala vyřešit 

případně i zřízením těchto parkovacích míst pouze s platností „ Pátek, Sobota“ od 20:00 

do 04:00 hod., vzhledem k tomu, že počet autobusových spojů v této době je malý a 

provoz vozidel taxislužby největší. Zřízením takového parkoviště dojde i ke zklidnění 

situace na místě, kdy podnapilí zákazníci, čekající na vozidla taxislužby, zde nebudou rušit 

noční klid a v co nejkratší době odjedou z místa. K celé věci dále uvádíme, že se na MP 

Havířov obracejí již delší dobu s požadavky na zřízení parkovacích míst, jak zaměstnanci 

taxislužeb, tak i jejich zákazníci. 

 

špatné osvětlení dvorku za hlavní poštou – proč to nesvítí? lidé se tam bojí chodit – 

prověřit  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Ve dvorové části za Hlavní poštou jsou všechny instalované lampy VO funkční. Na budově 

pošty u zadního vchodu jsou 2 lampy – tyto nejsou součástí VO, asi  je pošta spíná sama. 

Zvýšení  intenzity osvětlení je možné jen při instalaci dalších sloupů VO –  zadání 

projektové dokumentace, vydání relevantních povolení stavby a vlastní realizace 

výstavby. 

 



 

13. dotaz č. 13 – chodník k jejich domu je údajně načerno postavený, není nikde zakreslený – 

prověřit  

 

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

Jednotlivé komunikace v okolí domu vznikaly v době realizace komplexní bytové výstavby 

(KBV), kdy hlavními investory byly bývalý Krajský investorský útvar Ostrava (KIU Ostrava), 

Stavební bytové družstvo Havířov a jednotlivé šachty OKD. Po zániku Krajského 

investorského útvaru Ostrava a Okresního úřadu v Karviné a dále na základě platnosti 

zákona č. 172/1991 Sb. a Rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Karviné čj. 110/1992 

ze dne 26.10.1992 přešly mezi jiným hlavně pozemky v katastru obce do vlastnictví téže 

obce. V době převodu majetku ze státu na obce nebyly řešeny situace, kdy převáděné 

pozemky byly zastavěné nějakou stavbou jiného vlastníka, resp. investora, a tato nebyla 

z listu vlastnictví zřejmá. Z tohoto důvodu vznikají situace, kdy tyto dvorové účelové 

komunikace a přístupy do domů nejsou evidovány a zakresleny v katastru nemovitostí. 

 

14. dotaz nepřihlášeného účastníka – odstraněný neonový nápis Labužník – co s ním bude, bude 

navrácen? - zodpovězeno ing. Baránkem 

 

15. Dotaz č. 16 – stížnost na provozování restaurace s předzahrádkou Divadélka, Na Nábřeží 

215/75 – nachází se přímo pod okny nájemníků domu, provoz do 01.00 hodiny ranní  - 

neúměrný hluk, nepořádek, zápach z cigaret – všichni kouří venku pod okny – nepořádek, 

odhozené nedopalky  – (bylo řešeno již všude – Residomo, MmH, Policie, MZ, hygiena, 

MP, podepsány asi 3 petice…) – žádné domluvy nepomáhají –majitel restaurace jim 

údajně vzkázal – ať se odstěhují jinam – žádost o přijetí opatření v rámci pravomocí 

primátora  

Odpověď Městské policie města Havířova  

V době od 1.12.2018 do 18.3.2019 eviduje MP Havířov celkem 4 stížnosti občana na 
rušení nočního klidu. Ve všech čtyřech případech bylo hlídkou MP Havířov zjištěno, že zde 
nedochází k protiprávnímu jednání.  
Jedná se zde o to, že návštěvníci restaurace chodí kouřit ven před provozovnu (na terasu, 
která je součástí restaurace), kde spolu mluví. V drtivé většině případů mluví tak, že 
intenzita jejich mluveného projevu nepřesahuje běžný rámec, kdy toto jednání nelze ze 
strany MP hodnotit jako přestupek „rušení nočního klidu“. Na druhou stranu v případě 
většího množství lidí nebo kouřících skupinek je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o 
jednání, které obtěžuje nájemníky, zvláště ty z nižších pater a v letním období, kdy jsou 
otevřená okna. MP Havířov vyjíždí a bude vyjíždět na každé oznámení občana v této 
souvislosti, bude i nadále řešit zjištěné protiprávní jednání.  
Dle našeho názoru by se nájemníci měli obrátit se svou stížností a žádostí o nápravu na 
majitele domu, který je v prvé řadě příslušný a zodpovědný a v případě, že k nápravě 
nedojde, vymáhat svá práva soudní cestou v občansko-právním sporu.  

 


