
15. 4. 2019 – setkání s primátorem – podněty k řešení či prověření 

 

Dotaz č.1 – neustálý, neřešený problém s cyklisty prohánějícími se chodnících na Národní třídě – 

nebezpečné pro chodce  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Chodníky na ulici Národní třída nejsou dopravním značením označeny jako stezky pro oddělený nebo 

smíšený provoz chodců a cyklistů, z tohoto důvodu nemohou být cyklisty využívány. V případě vjezdu 

cyklisty do prostoru, který je určen pro chodce je řešení situace zcela v dikci městské policie Havířov, 

které byl váš podnět předán k provádění častějších kontrol na tomto místě. 

Odpověď Městské policie Havířov 

V době od 23. 4. do 28. 4. 2019 prováděly hlídky MP Havířov zvýšenou kontrolu na Národní třídě, 

Havířov-Městě zaměřenou na jízdu cyklistů po chodníku, kde to není dovoleno. Za dané období zde 

bylo provedeno celkem 23 cílených kontrol. V 5 případech bylo zjištěno protiprávní jednání (ve 3 

případech řešeno domluvou a 2x pokutou příkazem na místě). V kontrole dané oblasti budeme 

pokračovat i nadále v rámci běžné kontrolní činnosti strážníků. 

 

Dotaz č. 2 – dotaz se týkal rozbitého veřejného osvětlení u školy (u fitka) na ul. Karolíny Světlé (4 

lampy rozbité)  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Tyto rozbité lampy veřejného osvětlení (dále jen VO)  nenáleží do soustavy VO statutárního města 

Havířov. Toto VO je napojeno na budovu a není v majetku města. 

druhý dotaz ohledně budovaného parkoviště na ul. Šrámkova – zjevně tam moc nových míst 

nepřibude, akorát se to více přiblížilo k domu – ke vchodu; šlo by to udělat třeba u trafostanice, kde 

je místo? prověřit podrobnější informace k tomuto parkovišti (z projektové dokumentace) 

Odpověď oddělení investic Magistrátu města Havířova: 

Celkem bude 72 parkovacích míst, z toho 5 vyhrazených parkovacích míst. V rámci realizace vznikne 

nových 27 parkovacích míst. Parkoviště je řešeno na  maximální možné ploše s ohledem na ochranná 

pásma inženýrských síti. 

Dotaz č. 3 – základní lidská práva – kde se jich může občan – člověk domoci? prim zaslal dotaz 

eurokomisařce V. Jourové – jakmile obdrží odpověď – zašle 

druhý dotaz týkající se jmelí na vysokých stromech – zda by se na to mohl někdo zaměřit, projít to, 

dokud tam nejsou listy a zlikvidovat to jmelí, příp. ořezat větve, aby se ty stromy nestaly 

nebezpečným – prověřit kolik a kde se provádějí ořezy stromů  

 



Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Napadení dřevin jmelím bílým je úzce spjato se zhoršenými životními podmínkami, které vyvolávají 

snížení fyziologické vitality a zdravotního stavu, ale také samotným taxonem dřeviny. Mezi významné 

hostitele patří lípa srdčitá, javor mleč, lípa velkolistá apod. což je nemalé zastoupení druhové skladby 

na území města.  Odbor komunálních služeb ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu 

města Havířova v posledních pěti letech každoročně provádí asanační zásahy, ale také ořezy za 

účelem potlačení výskytu jmelí. Jedná se např. o odstranění ohniska u koupaliště nebo letního kina, 

opakovaný ořez na lípě u zámku, ale také na mnoha stromech v intravilánu města – např. ul. J. 

Švermy, ul. Klidná, Centrální park apod. V době posledního vegetačního klidu bylo provedeno asanační 

opatření na topolech ul. U Nádraží nebo ořez jmelí na nejhůře napadených lípách v areálu nového 

katolického hřbitova v Prostřední Suché. S ohledem na nutnost periodického provádění ořezů 

napadených dřevin, ale také dlouhodobou udržitelnost, množství napadených dřevin a finanční 

náklady je boj proti tomuto poloparazitovi limitován.  

 

Dotaz č. 4 – dotaz týkající se autobusové dopravy ve městě – meziměstské spoje, které fungují 

v průběhu července a srpna  – víkendové spoje - např. na Visalaje, na Bílou apod…zda by bylo možné 

v průběhu týdne, např. ve středu přidat jeden spoj, zda by na to nešly např. čerpat dotace z EU  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Linky č. 870514  Orlová-Havířov-Krásná  (s konečnou zastávkou Krásná,Vyšní Mohelnice,hotel 

Visalaje) a linka č. 870407 Havířov-Frýdek-Místek-Ostravice-Bílá-Prostřední Bečva jsou v současné 

době provozovány pouze v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky, a to ve vybraných termínech dle 

schváleného jízdního řádu. Ztráta z provozu těchto linek je hrazena jako „ostatní dopravní obslužnost“  

(doprava na linkách příměstské dopravy pouze v sobotu a neděli), a to u linky 870514 ve spolupráci 

měst Havířov a Orlová, které hradí podíl ztráty ve výši 50 % pro každé město, ztrátu z provozu linky 

870407 hradí v plném rozsahu pouze město Havířov. 

Podnět na přidání spojů na těchto linkách i mimo víkendové dny byl již v minulosti projednán se 

zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který dle původního rozdělení dopravní 

obslužnosti hradil tzv. „základní dopravní obslužnost“ (doprava na linkách příměstské dopravy 

zařazených v závazku veřejné služby, v pracovních dnech). Dle vyjádření Moravskoslezského kraje, 

linky č. 870514 a 870407 nejsou (stejně jako ostatní „rekreační linky“  870426 Havířov-Komorní 

Lhotka a  870515 Karviná-Havířov-Morávka) zařazeny v závazku veřejné služby a Moravskoslezský 

kraj tuto dopravu  proto neobjednává a nehradí tak ani ztrátu dopravců.  

S ohledem na výše uvedené by rekreační linky byly provozovány v pracovních dnech na obchodní riziko 

dopravců, což znamená, že rozsah vedení spojů na těchto linkách je plně na jejich rozhodnutí. Dle 

vyjádření dopravce však se zavedením spojů na rekreačních linkách v pracovních dnech není 

v současné době uvažováno. Pro dopravní spojení ve výše uvedených přepravních relacích 

v pracovních dnech je proto nutno využít přestupu mezi stávajícími autobusovými, případně i 

vlakovými spoji.  

Závěrem uvádíme, že město Havířov (stejně jako město Orlová) systémově ztrátu na rekreačních 

linkách v pracovních dnech nehradí a nemá tak ve svém rozpočtu alokovány finanční prostředky na 



tento rozsah dopravy. Pro financování ztráty z provozu rekreačních linek nelze využít ani fondy EU, 

protože pro tento účel financování nebyl vyhlášen příslušný dotační titul. 

druhý dotaz byl za skupinu seniorů a týkal se relaxačních pobytů pro seniory pořádané městem – zda 

by bylo možné si připlatit jednolůžkový pokoj…jsou jen dvoulůžáky a druhý člověk na pokoji vždy 

chrápe a znepříjemní pobyt tomu druhému. 

Odpověď odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

U vybraných hotelů v rámci rekondičních a rekondičně ozdravných pobytů pro seniory není možno 

rezervovat jednolůžkové pokoje z kapacitních důvodů  a také s přihlédnutím k tomu, že odbor 

sociálních věcí tyto pobyty organizuje zejména z důvodu zapojit osamělé seniory do společenského 

života, navázat společenské vztahy mezi ostatními účastníky pobytů, sdílet společné zážitky a apod. 

další dotaz se týkal životního prostředí – konkrétně prašnosti ve městě – město má 2 monitorovací 

stanice prachových částic. První je u vlakového nádraží a druhá je u Kauflandu. Oba měří „PM 10“ , 

ale ta jedna (na Podlesí) neumí měřit ty nejmenší mikročástice (2,5mikrogramů). Mohla by se i na to 

Podlesí nainstalovat stanice, která umí tyto 2,5 měřit?? Nebo proč na toto není vyhlášeno 

referendum, jestli to lidi chtějí nebo ne?  

Odpověď odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova  

Monitoring kvality ovzduší má v městě Havířově několikaletou tradici. Ovzduší je v Havířově 

nepřetržitě monitorováno automatizovanou měřicí stanicí ovzduší, která je provozována Českým 

hydrometeorologickým ústavem, je umístěna na ul. U Nádraží v Havířově - Šumbarku a jsou zde 

monitorovány: PM10 - suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 - suspendované částice frakce 

PM2,5. Měření částic velikosti PM2,5 bylo započato až v roce 2015. 

Další doplňující měření provádí  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě od roku 2007. Před tím, v letech 

1996 - 2003, realizovala měření Krajská hygienická stanice v Karviné. Během těchto let došlo k 

několika zásadním změnám. Stanice ZÚ se v roce 2010 přestěhovala z křižovatky ulic Svornosti a 

Hlavní třídy na ulici Hálkovu. Od roku 2015, konkrétně od 28.1.2015, došlo k záměně manuálního 

sledování prašnosti velikosti PM10 metodou gravimetrickou za automatický analyzátor TEOM 1400a, 

díky kterému lze sledovat prašnost kontinuálně a průměr z naměřených dat lze dle podmínek 

uvedených ve Vyhlášce č. 330/2012 Sb., považovat za roční. 

Od roku 2007 jsou zde indikativně monitorovány následující látky:  

Prach PM10 (prašné suspendované částice velikosti PM10) - automatickým analyzátorem 

Polyaromatické uhlovodíky v prachu: fenantren, antracen fluoranten, pyren, benzo/a/antracen, 

chrysen, benzo/b/fluoranten, benzo/k/fluoranten, benzo/a/pyren, benzo/g,h,i/perylen, 

dibenzo/a,h/antracen,  indeno/1,2,3-cd/pyren - indikativně  

Těkavé organické látky: benzen, toluen, xylen, etylbenzen - indikativně  

Monitoring ovzduší na ulici Hálkova se hradí z finančních prostředků statutárního města Havířov. 

Smlouva se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě na měření výše uvedených znečišťujících látek je 

uzavřena na období do 31.12.2022. 



Monitoring suspendovaných částic frakce PM2,5 se na měřící stanici na ulici Hálkova v současné době 

neměří a to hned z několika důvodů: 

1) stanice není uzpůsobena pro více techniky, než  v ní v současnosti je. Přidání dalšího prachoměru 
v praxi znamená, že se bude muset celá stanice kompletně přebudovat a vyměnit za větší. Výměna 
stanice včetně veškerého potřebného technického zabezpečení, vyřízení nového připojení 
k elektrické energii, vyřadí současnou stanici z provozu na několik měsíců. Přerušení monitoringu 
na tak dlouhou dobu není žádoucí jak vůči veřejnosti, tak ve smyslu hodnocení naměřených dat a 
porovnávání s ročními limity (nebude splněna podmínka minimálního počtu dat). 
 

2) Imisní limit pro částice PM2,5 je stanoven pro 1 kalendářní rok v Příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a v současné době se tato hodnota sleduje jen na některých 
monitorovacích stanicích v České republice. Denní limit, který je vzhledem k veřejnosti lépe 
vypovídajícím parametrem, u této frakce prachu absentuje. 

3) Na území statutárního města Havířov stanice měřící suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 je. 

Druhá měřící stanice se kromě prašnosti zaměřuje na jiné parametry (těkavé organické látky a 

polyaromáty). Máme za to, že obě tyto stanice se vhodně doplňují a informace, které z nich 

plynou, jsou dostatečné. 

O změně a zavedení sledování PM2,5 na stanici na ulici Hálkova se dá uvažovat nejdříve v roce 

2022, kdy skončí stávající smlouva, a budou se připravovat nové podklady pro výběrové řízení. 

 

Dotaz č. 5 – předány fotografie k diskutovanému problému 

u restaurace Šimala, ul. Lesácká se před 40 lety prokopalo propojovací potrubí a napojily se na to 

všechny septiky z těch vilek, které tam jsou; v lese se udělal meziseptik, a dále se lesem prokopalo to 

potrubí tam, kde v současné době je stezka pro pěší – a ty splašky už 40 let vytékají pod velkými 

garážemi na ul. Moskevská; 14 let se již dohaduje na OŽP – co se s tím bude dělat;  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Statutární město Havířov v současné době realizuje V. etapu odkanalizování města.  Jedná se o 
odkanalizování ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově-
Prostřední Suché s napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. Předpokládané ukončení výstavby a 
následné kolaudace je 07/2019. Po té se na veřejnou kanalizaci bude moci napojit 68 rodinných 
domků v lokalitě. K negativním jevům spojeným s vypouštěním odpadních vod, tak jak je popisujete, 
již nebude docházet. 

Odpověď odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova  

Rodinné domy na ul. Lesácká a restaurace „U Šimaly“ (bývalý objekt  Jednoty)  jsou odkanalizovány 

dle dochované projektové dokumentace z archivu zdejšího stavebního a silničního správního úřadu 

jako septik s přepadem do jednotné kanalizace se zaústěním do tehdejšího bezejmenného vodního 

toku. Stavba byla povolena a vybudována po projednání s Lesním závodem Šenov v letech 1973 až 

1974.  



Stávající řešení odkanalizování ze 70. let 20. století je v současné době již zcela nevyhovující, proto 

byla oblast ulice Lesácká vytipována a zařazena do plánu odkanalizování města Havířova. Příprava a 

následné budování odkanalizování částí města Havířova byla rozsáhlá a náročná investiční akce, 

proto bylo nutné výstavbu rozdělit z časových a finančních důvodů na několik etap. Realizace první 

části odkanalizování městských částí proběhla v letech 2010 až 2015.  

V současné době vrcholí stavba pod názvem „Odkanalizování částí města – oblast Fryštátská a okolí“. 

Účelem stavby je odkanalizování ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a 

Veveří v Havířově - Prostřední Suché. K dané stavbě bylo vodoprávním úřadem vydáno stavební 

povolení a nyní probíhají dokončovací stavební práce. Přibližně do 2 až 3 měsíců požádá investor o 

kolaudaci stavby. Následně bude veřejná splašková kanalizační stoka uvedena do trvalého provozu. 

Tato stavba navazuje na „předstihovou akci“ výstavby kanalizace podél ul. Fryštátská, která byla 

realizována pod názvem „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov - U Šimaly“.  

Kolaudací stavby „Odkanalizování částí města - oblast Fryštátská a okolí“ se stoky propojí a splašková 

kanalizace umožní napojení rodinných domů a restaurace u Šimaly prostřednictvím kanalizačních 

přípojek na veřejnou splaškovou kanalizaci ukončenou centrální ČOV.  

 

druhý dotaz - odstavené velké vozidlo SPZ  ………….. přes cyklostezku na ul. Mozartova 1067/15, 

kterou svým stáním blokuje – viz fotografie  

Odpověď Městské policie Havířov 

Řidič předmětné dodávky Ford parkující na ul. Mozartova, Havířov byl ze strany MP Havířov oznámen 

ke správnímu orgánu k dořešení přestupkového jednání dle § 45 odst. 4) zákona č. 361/2000 Sb., 

neboť vozidlem vytvořil překážku v provozu na pozemní komunikaci.  

 

Dotaz č. 6 -  opilci a bezdomovci v Havířově – proč to řeší nemocnice?? opilci a bezdomovci jsou zde 

přiváženi k ošetření – špatný vliv na šokované a opravdu nemocné lidi v nemocnici –  nešlo by 

v Havířově zřídit záchytnou stanici? nebo opilce někde izolovat? (např. v Polsku existuje MONAR – tak 

třeba něco podobného)  

Odpověď odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

Dostaví-li se k praktickému lékaři, do ambulance specialisty ambulantního nebo lůžkového 

zdravotnického zařízení osoba pod vlivem alkoholu, není její právo na vyšetření a ošetření nijak 

omezeno. Pacient má právo být vyšetřen a ošetřen dle svých občanských práv a práv pacientů. Také 

lékař má právo pracovat dle svých občanských práv. Je přitom povinen plnit povinnosti uložené mu 

zákonem a respektovat práva pacientů. Jednou ze základních povinností lékaře je povinnost 

poskytovat péči lege artis. Oproti tomu protialkoholní záchytná stanice je zdravotnické zařízení 

sloužící k nedobrovolnému přenocování opilých lidí, kteří pro svou opilost bezprostředně ohrožují sebe 

nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu budícím veřejné pohoršení, tzn., že 

na stanici bývají dopravení lidé, kteří nejsou zraněni. Nejbližší záchytná stanice je v Karviné, která 

kapacitně pokrývá také Havířov.  Z výše uvedeného vyplývá, že opilé osoby nelze „někde izolovat“. Je 

na vyhodnocení lékaře, zda zdravotní stav opilého vyžaduje ošetření nebo pobyt na záchytné stanici. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ebrieta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A9_pohor%C5%A1en%C3%AD


druhý dotaz - počítá město s nějakým hospicem?  

Odpověď odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

Na území města Havířova se hospic nenachází. Zájemci o hospicové služby jsou odkazování na mobilní 

hospicovou péči Hospic Frýdek-Místek, Hospic sv. Lukáše v Ostravě, Mobilní hospic Strom života Nový 

Jičín nebo Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě, které dokážou uspokojit poptávku po této službě i 

občanům z Havířova. Na základě těchto skutečností město Havířov v současné době nemá v plánu 

zřídit na území města hospic 

třetí dotaz - je příhodné stavět skatepark vedle azylového domu?? – nebude to mít špatný vliv na 

mládež?  

Odpověď odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

Pozemek na ulici Lázeňská byl vybrán městem jako nejvhodnější pro výstavbu multigeneračního 

centra (skateparku) i za situace, že poblíž stojí azylové zařízení. Azylový dům pro muže je sociální 

služba určená osobám bez přístřeší, kteří mají zájem řešit svou sociální situaci, a kteří jsou v rámci 

služby povinni dodržovat nastolený řád. V azylovém domě je zakázáno konzumovat alkoholické 

nápoje či užívat jiné omamné a návykové látky nebo vstupovat pod jejich vlivem do zařízení. Mimo 

jiné, před započetím výstavby na ulici Lázeňská již stálo hřiště pro děti a mládež. V předchozích letech 

se v blízkosti nacházela také základní škola a nebylo prokázáno, že by existence azylového domu na 

tomto místě měla negativní dopad na děti či mládež.  

 

Dotaz č. 7 - dotaz týkající se semaforů – přechodů pro chodce – krátce nastaveny  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Všechny SSZ odpovídají platné legislativě a použití druhů  signálů, systém řízení byl navržen ve vztahu 

k dopravním intenzitám na území statutárního města Havířova. Časové polohy jednotlivých signálních 

skupin v signálním plánu mají svá velmi přísná pravidla a nelze s nimi jednotlivě pohybovat a 

upravovat, např. upravit pouze chodecký signál (prodloužit). Pokud dojde k prodloužení chodeckého 

intervalu na křižovatkách, zkrátíme tím interval pro vozidla (nelze si v jednom směru cykly ubrat a 

v druhém přidat). Jakékoliv úpravy signálních plánů zejména na hlavním tahu města, by měly za 

následek značně negativní dopad na propustnost křižovatek a navazující liniovou koordinaci dalších 

křižovatek. 

 

Dotaz č. 8 - havířovské dvorky – klepače – mohly by se odstranit??  

Odpověď odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

Odstranění klepáčů probíhá průběžně na základě podnětu občanů nebo na základě kontrolní činnosti 

odboru komunálních služeb v případě jejich nevyhovujícího technického stavu.  

 

 



Dotaz č. 9 -   existuje v Havířově nějaká strategická vize, co se týče parkovacích míst v Havířově?? 

kolik míst město ročně vybuduje a  kde? 3-4 roky zpětně.   

Odpověď odboru komunálních služeb a oddělení investic Magistrátu města Havířova  

Problematika dopravy patří k prioritám, které jsou současně řešeny a město se k této problematice 
snaží přistupovat maximálně koncepčně. Dne 24.9.2018 schválilo Zastupitelstvo města Havířova na 
svém 27. zasedání Plán udržitelné městské mobility. Jedná se o strategický dokument řešící zajištění 
udržitelného dopravního systému v širších souvislostech, tj. z pohledu ekonomiky, sociálních a 
environmentálních potřeb a minimalizace negativních dopadů dopravy. S dokumentem je možno se 
seznámit na webových stránkách města (https://www.havirov-city.cz/rozvojove-
dokumenty/rozvojove-dokumenty/plan-udrzitelne-mestske-mobility). 

 
Vytvoření parkovacích míst na území města Havířova úpravou stávající dispozice (změnou DZ): 

 

r. 2015 
ul. Karolíny Světlé v Havířově – Podlesí, vznik 23 nových parkovacích míst. 
ul. Mládežnická v Havířově – Podlesí, vznik 24 nových parkovacích míst. 
ul. Květná v Havířově – Bludovicích od ul. Šeříková po ul. Jasmínová, vznik 8 nových 
parkovacích míst. 
ul. Česká v Havířově – Městě, vznik 12 nových parkovacích míst. 
ul. Těšínská v Havířově – Městě, vznik 5 nových parkovacích míst. 
ul. Jaroslava Seiferta v Havířově – Městě od bývalé školky k ul. Osvoboditelů, vznik 12 nových 
parkovacích míst. 
ul. Česká v Havířově – Městě, vznik 12 nových parkovacích míst. 
ul. Mládežnická v Havířově – Podlesí, vznik 24 nových parkovacích míst. 
ul. Učňovská v Havířově – Šumbarku, vznik 18 nových parkovacích míst. 
ul. Školní v Havířově – Šumbarku, vznik 15 nových parkovacích míst. 
Celkem 153 parkovacích míst. 
 
r. 2016 
ul. Svornosti v Havířově - Městě, vznik 15 nových parkovacích míst. 
ul. Dlouhá třída u č.p. 67 v Havířově – Městě, vznik 7 nových parkovacích míst. 
ul. Balzacova v Havířově – Podlesí, vznik 6 nových parkovacích míst. 
Celkem 28 parkovacích míst.  
  

r. 2017 
ul. Jaselská v Havířově – Městě, vznik 13 nových parkovacích míst.  
ul. Bieblova v Havířově – Městě, vznik 9 nových parkovacích míst.  
ul. Mladé Gardy v Havířově – Městě, vznik 10 nových parkovacích míst. 
ul. Vedlejší v Havířově – Šumbarku, vznik 10 nových parkovacích míst. 
ul. Generála Svobody v Havířově – Šumbarku, vznik 9 nových parkovacích míst. 
Celkem 51 parkovacích míst. 
  
r. 2018 
ul. Astronautu v Havířově – Městě, vznik 92 nových parkovacích míst.  
ul. Moskevská v Havířově – Městě, vznik 55 nových parkovacích míst. 
ul. U Stadionu v Havířově – Městě, vznik 12 nových parkovacích míst. 
Celkem 159 parkovacích míst. 
 

 

https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/plan-udrzitelne-mestske-mobility
https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/plan-udrzitelne-mestske-mobility


 

Výstavba nových parkovacích stání  

 

r. 2018 

ul. Železničářů v Havířově – Městě, vznik 45 nových parkovacích míst.  

ul. Stavbařská v Havířově – Městě, vznik 41 nových parkovacích míst. 

ul. Karvinská v Havířově – Městě, vznik 46 nových parkovacích míst. 

ul. Hřbitovní v Havířově – Šumbarku, vznik 20 nových parkovacích míst. 

Celkem 152 parkovacích míst 

 
 

Realizace parkovacích stání změnou DZ …………… .    391 
Výstavba nových parkovacích stání …………………      152 

Celkem v období 2015 – 2018 realizováno …………       543 parkovacích stání 

 


