
4. 11. 2019 – setkání s primátorem – podněty k řešení či prověření 

 

 

Dotaz č. 1  

- požadavek na rozšíření komunikace s úzkým chodníkem v nejbližších letech - ulice Mezidolí 

směrem na křižovatku Formanská a Datyňská - z důvodu velké vytíženosti této komunikace –  

 

Odpověď odboru komunálních služeb - OKS 

Tento požadavek byl již vznesen i příslušnou občanskou komisí, ale v rámci zpracovávání 

investičního námětu bylo při detailnějším průzkumu trasy nového chodníku a případného 

rozšíření komunikace zjištěno, že tyto stavby nelze v celé délce (od ul. Na Důlňáku po ul. Na 

Hliníkách) umístit na pozemky města. S ohledem na tuto skutečnost a problémy s majetkovým 

vypořádáním u obdobných staveb bylo zpracování investičního námětu pozastaveno. 

 

- dotaz týkající se budoucího zákazu odbočení z Rudné na Šumbark - město Havířov má bojovat                     

  za zachování současného stavu  

 

Odpověď odboru komunálních služeb - OKS 

Statutární město Havířov podalo správní žalobu a návrh na zrušení předmětného rozhodnutí  

opatření obecné povahy.  

  

- ulice Zahradkářská - žádost o opravu komunikace - je nesjízdná a nebezpečná  

 

Odpověď odboru komunálních služeb - OKS 

Jedná se o účelovou komunikaci, tvořenou asfaltovým recyklátem a po kontrole na místě samém 

bylo zjištěno, že její stavební stav odpovídá jejímu účelu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám 

bude provedena opětovná kontrola a případná nutná oprava stávajícího povrchu (výmoly) 

v příštím roce (přelom jara a léta).  

 

Dotaz č. 2  

 

- autobusové zastávky - sedátka jsou nízko u země a autobusy zatavují daleko od zastávky – 

špatná bezbariérová dostupnost pro pohybově postižené občany, je možno s tím něco udělat? –  

 

Odpověď odboru komunálních služeb - OKS 

Sedátka odpovídají celkovému konstrukčnímu řešení přístřešku (nutno zohlednit i děti). 

Autobusové čekárny jsou dodávány včetně sedacích částí, které jsou na pevno spojeny 

s konstrukcí těchto autobusových čekáren kde je výška sedáku standardní. 

Odbor komunálních služeb operativně projednal s dopravcem,  aby autobusy na zastávkách  

zastavovaly u obrubníku, aby postižení občané měli lepší dostupnost do autobusů. 

 

 



- na zastávce ul. Tolstého není krytá zastávka, je do budoucna plánováno zastřešení?  

 

Odpověď odboru komunálních služeb - OKS 

Instalace autobusové čekárny na autobusové zastávce AČ, Havířov, Město Tolstého ve směru 

do centra bude ověřena, tzn. budou prověřeny inženýrské sítě pro možnost umístění autobusové 

čekárny u uvedené autobusové zastávky. Pokud to bude technicky možné, bude požadavku 

vyhověno. 

     

Dotaz č. 3  

- uctění památky Karla Gotta - kde bylo pietní místo v Havířově? - lidé neměli kde zapalovat 

svíce, kondolenční místo bylo málo medializováno 

 

Odpověď městského kulturního střediska – MKS  

K uctění památky Karla Gotta bylo vytvořeno pracovnicemi MKS Havířov pietní místo 

s vyobrazením Karla Gotta ve foyeru Magistrátu města Havířova a současně ve vstupní foyeru 

KD Petra Bezruče. Obyvatelé Havířova měli možnost psát vzkazy do kondolenčních archů, 

které byly součástí pietních míst. Informace o této skutečnosti byla uvedena na oficiálních 

stránkách města Havířova. 

 

- garáže u nákladního nádraží - 14 garáží, které jsou pravidelně vykrádány - kamera MP na 

věžáku vedle nádraží vidí jen na stromy a ne na garáže - požadavek na další kameru a rozšíření 

osvětlení (alespoň 1 lampa navíc) 

 

Odpověď OKS 

Tento požadavek na vybudování veřejného osvětlení byl zaevidován a bude zařazen do Plánu 

obnovy veřejného osvětlení nadcházejících let, kdy musí nejdříve dojít ke zpracování projektové 

dokumentace. 

Odpověď městské policie – MP  

Na základě podnětu občana upozorňujícího na vykrádání garáží a umístění kamery na ul. 

Železniřáčů, Havířov-Šumbark byla provedena kontrola záznamů MP Havířov. Následně bylo 

zjištěno, že v období od 1.1.2019 – 18.11.2019 nebylo oznámeno občany nebo zjištěno MP 

Havířov v dané oblasti podezření ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním do garáže. 

Rovněž byla situace ověřena na OO PČR 3, která v daném časovém období nešetřila na místě 

podezření z trestného činu krádeže vloupáním do garáže. V dané lokalitě je umístěn Městský 

kamerový dohlížecí systém, který monitoruje příjezd (odjezd) vozidel ke garážím. Na samotné 

garáže není vidět. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nedoporučujeme umístění kamerového 

systému v daném místě. Ze strany městské policie bude probíhat zvýšená kontrolní činnost. 

- zdevastovaná cesta u garáží (viz dotaz výše) - lze požádat město o strusku? sami si zpracují –  

 

 

 

 



Odpověď OKS 

O dodání recyklátu je možno požádat na odboru komunálních služeb, tel. 596 803 326. Recyklát 

k lokálním opravám stávajícího povrchu, bude dovezen na předem domluvené místo za 

přítomnosti určené osoby. 

 

Dotaz č. 4  

- dětský park pod Labužníkem (malé hřiště) - požadavek na doplnění písku  

 

Odpověď správy sportovních a rekreačních zařízení – SSRZ  

 Požadavkem na dosypání písku se SSRZ Havířov (Správa sportovních a rekreačních zařízení), 

bude zabývat na jaře příštího roku, kdy postupně dosypeme či obnovíme písek ve všech 

pískovištích a dopadových plochách na dětských hřištích ve správě organizace. 

 

- nové parkoviště v Parku  - novým parkováním se auta posunula lidem pod okna  

                                              - neprofesionální provedení prací stavební firmou  

                                             - zásyp písku na dlažbě nebyl rozhrabán, lidé si jej nosí do domu 

a hrozí zranění uklouznutím a pádem  

 

Odpověď odboru územního rozvoje - OÚR 

„Parkovací stání ul. V Parku a Sadová – 2.etapa“, byla provedena dle platné projektové 

dokumentace, zpracované firmou MARPO s.r.o. 

Původně byla uliční větev ul. V Parku bez chodníků využívána jak pro příjezd k domům, tak pro 

parkování i pro pěší. Při podélném parkování docházelo k pojezdu zeleně.  

Projekt v rámci vytvořené nové obytné zóny vyřešil rozšíření komunikačního prostoru na úkor 

zeleně pro šikmá parkovací stání, komunikační pruh a chodník, který je pojízdní pro složky 

záchranného sboru i odvoz komunálního odpadu.   

Vznikem parkovacích stání a přístupového chodníku se vylepšila situace parkování a pohyb 

spoluobčanů, což dokládáme fotodokumentací před a po realizaci stavby. 

K neprofesionálnímu provedení prací sdělujeme, že z dotazu není patrné, co bylo provedeno 

neprofesionálně. 

 Stavební práce byly od počátku zkomplikovány, jednak neúnosným podložím, na kterém mělo 

být parkovací stání vybudováno (prováděly se sanace), jednak množstvím přeložek 

inženýrských sítí, které bylo nutné provést jako první (voda, kanalizace, UPC, ČEZ). 

Nezúčastněnému pozorovateli tedy mohlo přijít provádění samotných stavebních prací jako 

zdlouhavé, případně nekoordinované. Z hlediska provádění stavby bylo postupováno v souladu 

s časovým harmonogramem výstavby, klimatickými, technickými a technologickými 

podmínkami, tak i dle platných norem ČSN. 

 



- dotaz, proč kontejnery na odpad nebyly dosud navezeny zpět na původní místo, stále jsou 20-

30m daleko na chodníku ul. ČSA 

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Kontejnery byly do prostoru rekonstruovaného stanoviště navezeny ve 45. týdnu. Návoz 

kontejnerů mohl být proveden nejdříve po kolaudaci a předání stavby investorovi. 

 

Dotaz č. 5  

- dotaz, proč se zapomíná na havíře? Už není den horníků, není o to zájem, nikdo se o ně nestará  

 

Odpověď odboru sociálních věcí 

odbor sociálních věcí v rámci agendy činnosti klubů seniorů umožňuje pravidelná setkávání 

seniorů města Havířova, kteří dříve pracovali v hornických profesích, v klubech seniorů. Jedná 

se o Klub důchodců Dolu Barbora a Klub Důchodců Dolu Dukla, kdy jejich členové se scházejí 

v Centru volnočasových aktivit na ulici Horymírova, v Havířově-Městě. Dále jsou ve městě 

Havířově další dva kluby seniorů, a to Klub důchodců Dolu 9. květen a Klub důchodců Dolu 

Lazy, kteří se schází v prostorách Městského klubu seniorů, na ulici Studentská, v Havířově-

Podlesí. Senioři se mohou zapojovat do různých volnočasových aktivit (zájmové kroužky, 

přednášky, návštěvy kulturních i sportovních programů, účast na celoměstských akcích aj.), 

pořádaných odborem sociálních věcí. 

Podrobnější informace k členství v těchto klubech Vám poskytne referentka odboru sociálních 

věcí, paní Miroslava Lepíková, tel. 596 803 162. 

Odpověď Městského kulturního střediska 

Nabídka kulturních pořadů MKS Havířov je určena všem obyvatelům města, tedy i horníkům. 

Havířovské slavnosti sice již nenesou název „hornické“ (z důvodu finanční neúčasti důlních 

podniků), avšak stále jsou určeny též těmto skupinám obyvatel města – profesně horníkům. 

Vedení některých podniků dodnes svým zaměstnancům kupuje vstupenky na tuto i jiné akce ve 

městě Havířov.  

Ve městě dále existuje Klub přátel Hornického muzea, který pravidelně jednou měsíčně (kromě 

letních prázdnin) organizuje přednášky v KD Petra Bezruče zdarma. V prostorách 

Společenského domu Havířov je umístěna stálá expozice Hornického muzea. 

Akce MKS Havířov v roce 2019: 

Divadelní představení a zábavné pořady – 2 – 3 představení měsíčně 

Koncerty vážné hudby – 1 koncert měsíčně 

Víkendové pohádky – každá neděle v týdnu 

Vědeckopopulární přednášky – 1x měsíčně  

Taneční večery - 3x ročně 



Galakoncert Talent – finále soutěže amatérských zpěváku populární hudby (10. 5. 2019) 

Novoroční koncert (18. 1. 2019) 

Reprezentační ples města Havířova (22. 2. 2019) 

Miniteatro J. Tibitanzla – týdenní přehlídka divadel pro děti (7. – 13. 4. 2019) 

Filmové projekce v Kině Centrum (4x denně, středa a neděle 5x denně) 

Akce na náměstí Republiky – pro občany zdarma: 

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO (13. – 19. 4. 2019) 

MAJOVÉ DNY (1. 5. 2019) 

DEN DĚTÍ  (1. 6. 2019) 

VÁNOČNÍ MĚSTEČKO (29. 11. – 22. 12. 2019) 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ (1. 1. 2019) 

Další celoměstské akce: 

PROMENÁDNÍ KONCERTY A POHÁDKY V PARKU (každou prázdninovou neděli za KD 

Radost - zdarma) 

FESTIVÁLEK V LETNÍM (přehlídka havířovských amatérských kapel – 27. 6. 2019) 

HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI (areál SH Slavie – 6. a 7. 9. 2019) 

Akce ve spolupráci: 

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE (6. 2. 2019) 

DEN UČITELŮ (28. 3. 2019) 

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA MĚSTA HAVÍŘOVA (8. 4. 2019) 

MISS RENETA (5. 4. 2019) 

PIETNÍ AKT V ŽIVOTICÍCH (10. 8. 2019) 

KONFERENCE ZELENÁ MĚSTA (8. 10. 2019) 

Zájmové kluby MKS Havířov: 

CANTICORUM - Ženský pěvecký sbor 

Mažoretky KALA MKS Havířov 

KLUB DESKOVÝCH HER 



KLUB PATCHWORK 

KLUB GENEALOGIE a HERALDIKY 

KLUB ESPERANTISTŮ 

KLUB NUMISMATIKŮ 

KLUB KAKTUSÁŘŮ 

KLUB BRIDŽISTŮ 

KLUB FILATELISTŮ 

KLUB FILUMENISTŮ A SBĚRATELŮ KURIOZIT 

KLUB SBĚRATELŮ HOKEJOVÝCH KARTIČEK 

FOTOKLUB 

Zájmové kurzy MKS Havířov: 

Jazykové kurzy (angličtina, italština) 

Pohybové kurzy (jóga, jóga pro seniory, powerjóga, zdravotní cvičení, zdravotní cvičení pro 

seniory, zdravotní cvičení dle metody SM systém, Tai-chi, Čchi-Kung, cvičení pro ženy, 

kalanetika, dětské pohybově kurzy) 

Praktické kurzy (šití, paličkování) 

Hudební kurzy (klavír, housle, akordeon, elektronické klávesy, klasická kytara, basová kytara , 

zobcová flétna, klarinet, saxofon, zpěv) 

 

- sběr listí - všude po městě jsou hromady neodvezeného listí  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Listí se uklízí souběžně ve více částech města a  tímto vznikají tyto hromady listí, které se 

postupně odvážejí.  

 

- popelnice na ul. Ostrovského - Tolstého  jsou přeplněné a málo často se vyváží  

Odpověď odboru komunálních služeb 

Svoz nádob na směsný komunální odpad, které jsou umístěny na kontejnerovém stanovišti na 

ulici Ostrovského-Tolstého je prováděn v četnosti 5 až 6 krát týdně. Svoz nádob na separovaný 

sběr plastů a papíru je prováděn minimálně 1 krát týdně. 



Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova v letošním roce pořizuje zpracování 

studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť (dále také jen „stanoviště“) na území města. 

V rámci zpracovaných návrhů ve studii budou postupně prováděny kroky, které povedou 

k optimalizaci počtu sběrných nádob na jednotlivých stanovištích, a to s ohledem na hustotu 

osídlení, stav zaplněnosti umístěných nádob, prostorové možnosti a v neposlední řadě též 

zlepšení ekonomické náročnosti současně nastaveného systému svozu a nakládání s 

komunálními odpady. Předpokládáme, že na základě výsledků studie může na ulici 

Ostrovského-Tolstého dojít například k úpravě počtu sběrných nádob, nebo ke zvýšení četnosti 

svozů současně umístěných odpadových nádob s dobou realizace v roce 2020. 

 

- Šlágr - málo vystupuje v Havířově, je zde málo kulturních akcí, náměstí je mrtvé… 

 

Odpověď Městského kulturního střediska 

 

Hudebníci TV Šlágr vystupují ve městě Havířov každý rok celkem pravidelně. Hudebních 

produkcí tohoto žánru bylo letos několik. Hned z kraje roku 7. 2. 2019 se uskutečnil jedinečný 

koncert skupiny Kollárovci  v KD Petra Bezruče, v rámci Promenádních koncertů v parku za 

KD Radost zahrála skupina Veselí starci a Rozmarýnka, v rámci Vánočního městečka vystoupí 

skupina Motýl Band a Legendy se vrací.  

Nejen vystoupení interpretů, kteří se prezentují v TV Šlágr, bylo v průběhu roku určeno právě 

skupinám, především starší generace, která vyznává tento žánr. Téměř celý program 

Velikonočního městečka (13. – 19. 4. 2019) a Promenádních koncertů (každou prázdninovou 

neděli) obsahoval vystoupení dechových a folklórních skupin. V adventním čase každoročně 

koncertuje ve Společenském domě Havířov 50 členný dechový orchestr Hornická kapela, jejíž 

repertoár je rovněž určen generaci seniorů.  

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí MMH jsou pořádány přednášky a cvičení pro členy 

klubů seniorů, členové těchto klubů navštěvují koncerty vážné hudby v KD Radost, kdy jsou pro 

ně odborem sociálních věcí MMH zakoupeny permanentky na celé koncertní sezóny (7 – 8 

koncertů).  

U příležitosti jubileí seniorů  poskytuje MKS Havířov prostory SD Havířov odboru sociálních 

služeb MMH zdarma.  

Každou středu dopoledne promítá Kino Centrum film pro seniory se zlevněným vstupným. 

Odpověď odboru školství a kultury 

Pestrou nabídku kulturních aktivit pro všechny věkové skupiny občanů, v rozličném spektru 

žánrů, nabízí nejen Městské kulturní středisko Havířov, ale také Centrum volnočasových aktivit 

Havířov, které je zajišťováno odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova a 

samosprávou CVA tvořenou z řad seniorů, Městský klub seniorů na Studentské ulici i Městská 

knihovna Havířov. 

 



Příklad kulturních akcí pro seniory: 

 pro seniory jsou v rámci promenádních koncertů v letních měsících pořádány v parku za KD 

Radost koncerty vážné hudby,  

 dne 14. 12. 2019 pořádá MKS adventní večer s hornickou kapelou, 

 havířovští senioři si mohou vyslechnout hudbu TV Šlágr pravidelně v rámci programu 

Vánočních městečka a letos dne 16. 12. vystoupí Motýl band se svým repertoárem, 

věnovaným převážně starší generaci. 

Senioři se mohou také zapojovat do různých jiných volnočasových aktivit (zájmové kroužky, 

přednášky, návštěvy kulturních i sportovních programů, účast na celoměstských akcích, 

návštěvy středečních promítání filmů pro seniory aj.) pořádaných odborem sociálních věcí. 

V rámci agendy činnosti klubů seniorů umožňuje odbor sociálních věcí pravidelná setkávání 

seniorů města Havířova, kteří dříve pracovali v hornických profesích, v klubech seniorů. Jedná 

se o Klub důchodců Dolu Barbora, Klub Důchodců Dolu Dukla, Klub důchodců Dolu 9. květen 

a Klub důchodců Dolu Lazy.  

Magistrát města Havířova podporuje činnost Klubu důchodců Dolu Dukla Havířov, který letos 

4. září oslavil 50. výročí založení. Klub každoročně pořádá večírky v plesové sezoně, dva až tři 

zájezdy na atraktivní místa v kraji, Zahradní slavnost v areálu Domu PZKO a v září oslavu Dne 

horníků.  

Kulturní vyžití nabízí také havířovská pobočka Klubu přátel hornického muzea Ostrava, která 

sdružuje zájemce o hornictví a hornickou historii za účelem aktivní účasti a spolupráce na 

kulturní, dokumentační, vydavatelské, vědeckovýzkumné a výchovné činnosti. Členství v tomto 

klubu je dobrovolné. 

Klub přátel a MKS Havířov pravidelně 1 x měsíčně  pořádají  v Loutkovém sále KDPB 

přednášky  pro členy klubu a veřejnost. Informace o konání přednášek klubu jsou zveřejňovány 

v Radničních listech a zpravodaji MKS Havířov – KULTURA, přehled kulturních pořadů a 

program kina. 

Poslední přednáška se konala 11. 11. 2019 na téma Program útlumu Dolu Lazy.  

Odboru školství a kultury jsou dodávány publikace a časopisy klubu, které jsou dostupné pro 

zapůjčení veřejnosti.  

K tématice hornictví byla vybudována Stálá výstavní expozice Historie psaná uhlím, která 

zahájila svůj provoz v lednu 2013 v 1. patře Společenského domu Havířov a jejím provozováním 

byla pověřena Městská knihovna Havířov. Expozice je rozdělena na dvě části - první je 

věnována historii města Havířova, druhá hornictví. V hornické části expozice mohou 

návštěvníci obdivovat řadu drobných technických exponátů používaných v dole. Vystaveny jsou 

sbíječky, přístroje na měření důlních plynů, vzorky uhlí a geologických fosilií, přilby, hornické 

lampy a kahany nebo hornický stejnokroj. Velkému zájmu se těší tzv. koutek záchranáře s jeho 

vybavením. Výstavní panely představují slovem i obrazem významné doly ostravsko-

karvinského revíru, které byly činné zejména v 50. a 60. letech minulého století. 



Prostřednictvím několika desítek dobových kronik, zejména z Dolu Dukla, se návštěvníci mohou 

seznámit se životem hornických rodin i s tvrdou prací horníků v dole. Součástí expozice je také 

knihovna s možností prezenčního studia u stolku s počítačem. Po dohodě mohou návštěvníci 

zhlédnout na promítacím plátně krátké filmové dokumenty o historii vybraných dolů.  

Přestože výstavní expozice nese přízvisko stálá, některé části expozice jsou pravidelně 

obměňovány a jsou zde pořádány i různé vzdělávací či kulturní akce – např. křest knihy 

Jaroslava Čihaře a malíře Josefa Stružky „Grilování kuřat v dole aneb Veselé historky 

z hornictví“, výstava kronik Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Havířov, 

výstavka hornických kůží, slavnostní křest brožury „Vzpomínky vysloužilých horníků aneb 

Veselé historky z hornictví 2“, křest „Katalogu hornické umělecké tvorby“, křest básnické 

sbírky Jaroslava Minky in memoriam „Poezie hornictvím kořeněná“, slavnostní křest 1. dílu 

brožury „Důl Dukla v proměnách času: léta padesátá a šedesátá“. 

V roce 2015 bylo město Havířov hostitelem 19. setkání hornických měst a obcí ČR (SHMO). 

Akci pod názvem „Havířovské vzpomínání“ zorganizovalo město ve spolupráci se členy Klubu 

přátel hornického muzea ve dnech 19. do 21. června. Nad akcí převzal záštitu prezident České 

republiky Miloš Zeman. Pozvání do Havířova přijalo na 800 účastníků z celé České republiky, 

Polska a Slovenska a Havířov připravil pro své hosty vskutku bohatý kulturní a společenský 

program. Tento velký kulturní program pro veřejnost a hornické hosty se uskutečnil v areálu 

Městské sportovní haly Slávie.   

Hornické zájmové spolky jsou také dlouhodobě finančně podporovány v rámci dotační politiky 

města (např. Základní odborová organizace Klubu důchodců Dolu Dukla, Klub přátel 

hornického muzea, Nadace LANDEK Ostrava, Kroužek krojovaných horníků dolu František, 

Hornická kapela z.s., Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s.) Dotace jsou poskytovány na 

pravidelnou činnost těchto hornických zájmových spolků, včetně pořádání kulturních akcí. 

Město Havířov zachovává památku na hornické hrdiny rovněž v rámci údržby památníků, 

konkrétně: 

 Válečný hrob NÁHROBEK ZASTŘELENÝM HORNÍKŮM U DOLU BARBORA  

 PAMÁTNÍK OBĚTEM NACISMU V LETECH 1939 – 1945 ZAMĚSTNANÝCH NA DOLE 

DUKLA  

 Památník obětem důlního neštěstí na dole Dukla v roce 1961  

 

 

Dotaz č. 6  

- písemný dotaz: Hřbitovy v Prostřední Suché  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Odbor komunálních služeb, jako správce pohřebišť, provádí pravidelnou údržbu hřbitovů v Pr. 

Suché. 

Na těchto pohřebištích se pravidelně provádí údržba zeleně, chodníků, mobiliáře  a   opuštěných 

hrobů. Vzhledem k malému zájmu o pohřbívání na těchto pohřebištích (cca 9% z celkových 

pohřbů) se v současné době nepřipravuje žádná investiční akce na úpravu nebo rekonstrukci 



pohřebišť. Provádí se údržba tak, jako na ostatních pohřebištích v majetku města.  Budova 

márnice se opravovat v současné době nebude, protože ji nelze použít k původnímu účelu. 

V současné době se používá občas, jako sklad materiálu. Rozšířením pohřebiště v Havířově – 

Šumbarku má město dostatečnou kapacitu pro pohřbívání na několik desítek let, proto 

rozšiřovat další pohřebiště by bylo neúčelné a v současnosti i nepotřebné. 

 

Dotaz č. 7  

- příjezdová cesta ke garážím v Prostřední Suché - Na Pavlasůvce - sjezd z hlavní cesty a celá 

cesta je v katastrofálním stavu po celé délce  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Odbor komunálních služeb jako správce komunikací řeší nevyhovující stav v areálu garáží 

v součinnosti s ostatními dotčenými odbory Magistrátu města Havířova.  

Samotný sjezd do areálu garáží, tedy místo napojení na místní komunikaci ul. Na Pavlasůvce, 

byl opraven v roce 2016, kdy byli k součinnosti vyzváni i garážníci. K realizaci dalších oprav 

příjezdové komunikace za účasti uživatelů však nedošlo. Statutární město Havířov obecně 

neudržuje žádné areály garáží na území města, tyto jsou brány jako účelové komunikace 

s malým dopravním významem. Opravy těchto účelových komunikací nejsou financovány z 

veřejných finančních prostředků, neboť neslouží široké veřejnosti, ale jen úzké skupině 

uživatelů. 

 

 

- dotaz, proč svítilo veřejné osvětlení přes den v pátek 1. 11. 2019 (nebo ve čtvrtek) po celém 

  Havířově (neví přesně kdy) - za posledních 14 dní to bylo 2x  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Veřejné osvětlení v tyto dny svítilo z důvodu technických oprav a údržby celé sítě veřejného 

osvětlení. Pokud dochází k opravě veřejného osvětlení, musí být ten úsek veřejného osvětlení, 

který je napojen na příslušný rozvaděč veřejného osvětlení, zapnutý, tj. v provozu. Tyto opravy 

a údržbu provádí společnost Technické služby Havířov, a.s.  

- parkování na ul. Mickiewiczova, Czechova, Rossenbergových - není možnost zde zaparkovat, 

  z důvodu obsazení parkovacích míst zaměstnanci PČR a firemní auta (dodávky) blokují 

v celém městě místa na parkování  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Zaměstnanci PČR  ani řidiči parkujících firemních dodávek v Havířově se nedopouštějí 

žádného přestupku (pokud neporušují svislé nebo vodorovné dopravní značení). Rezidenti 

bydlící v určité lokalitě nemají výhradní  právo v dané lokalitě parkovat. V průběhu roku 2020 

plánujeme přípravu celkového zhodnocení statické dopravy na území města. Po vyhodnocení 

budou připravena navazující možná opatření (návrhy nových parkovacích ploch apod.) 

 

Dotaz č. 8   

- okolí garáží Na Pavlasůvce - větve stromů v okolí Sušanky zasahují do cesty, povodí Odry se 



  vymlouvá, že to patří městu a opačně 

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Pozemky podél účelové komunikace v areálu garážoviště  jsou skutečně ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry. Statutární město Havířov 

nemá právo provádět jakoukoliv údržbu zeleně na pozemcích jiného vlastníka a vynakládat tak 

vlastní finanční prostředky na zhodnocení majetku cizích osob. 

 

- parkoviště v místě bydliště je v kritickém stavu - má zúžený vjezd, auta parkují na trávě - 

požadavek na rozšíření  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Zúžení při vjezdu na parkoviště je z důvodu uložení inženýrských sítí. Vybudování rozšíření na 

těchto inženýrských sítích by bylo finančně nákladné a podléhá standardnímu stavebnímu 

povolení. Co se týká stavebního stavu asfaltového povrchu parkoviště v místě bydliště, byl tento 

prověřen v rámci pravidelných kontrol . Na místě nebyla zjištěna žádná závada ve sjízdnosti.  

 

- ul. Okrajová - směr dolů - kontejner na plasty po pravé straně špatně zajištěn - rozjel se do 

cesty  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Odbor komunálních služeb písemně upozornil svozovou společnost Technické služby Havířov 

a.s., aby poučila osádky popelářských vozů o nutnosti řádného zajišťování sběrných nádob 

proti pojezdu v rámci prováděného svozu odpadu.  

- způsob parkování u Permonu podél hlavní cesty je nebezpečné, dotaz na snížení rychlosti 

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Na ul. Dlouhá třída se připravuje možnost změny systému parkování. Probíhají konzultace s 

PČR Dopravním Inspektorátem Karviná a jednou z možnosti je snížení doporučené rychlosti 

na 40km/h. 

 

Odpověď Městské policie 

Upravovat způsob parkování a rovněž i dopravní značení určující nejvyšší povolenou rychlost 

není v kompetenci MP Havířov, ale Silničního správního úřadu Magistrátu města Havířova. Ze 

strany MP Havířov již byl v minulosti podán podnět pod č.j. MP/16/00050/Ba na změnu vjíždění 

na parkoviště na Dlouhé třídě a to tak, aby byla parkovací místa šikmého stání situována 

obráceně, tj. aby se na parkoviště zacouvávalo a vyjíždělo bezpečněji ve směru jízdy na 

Dlouhou třídu předkem vozidla. 

 

 

 

 

 



- dotaz na prodloužení a lepší propojení cyklostezek - komplexní řešení 

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

Na rok 2020 pracuje odbor komunálních služeb na komplexním zpracování cyklogenerelu na 

území města Havířova. Poté se budou řešit jednotlivé úseky. 

 

 

Dotaz č. 9  

- dotaz na správný postup vyřizování stížnosti zaměstnancem MmH - úředník nebyl schopen za 

8 let vyřešit imise z krbu souseda (černá stavba) - pochybení úředníka  - dlouhodobý sousedský 

spor 

 

Odpověď tajemníka Magistrátu města Havířova 

Magistrát měst Havířova obdržel mnoho písemných a emailových podnětů a stížností na 

obtěžování kouřem, smradem a sazemi z horkovzdušného krbu pána G. z rodinného domu, 

Havířov – Šumbark. 

Odbor životního prostředí v roce 2019 provedl několik místních šetření, a to konkrétně ve dnech 

3.1.2019, 21.1.2019, 6.2.2019, 12.3.2019, 23.4.2019, 3.6.2019, 12.6.2019, 9.10.2019, 

30.10.2019, 4.11.2019. Mnoho dalších šetření odbory životního prostředí a stavební a silniční 

správní úřad prováděly také v průběhu předcházejících let. Během šetření nebylo shledáno 

porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje. Z jednotlivých neplánovaných šetření 

byla pořízena fotodokumentace.  

V roce 2018 bylo provedeno měření tmavosti kouře. Měření bylo provedeno metodou podle 

Ringelmanna. Měření bylo zaprotokolováno a vyhodnoceno. Stanovený stupeň tmavosti kouře 

(průměr) byl vypočítán 0,37. Dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. je přípustná tmavost 

kouře považována za dodrženou, pokud průměrná tmavost kouře není tmavší než stupeň 2 

Ringelmannovy stupnice nebo jiné barvy. 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší na základě 

provedených místních šetření a výsledků měření nikdy neshledal porušení zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší. Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí považuje výše 

uvedené místní šetření a měření tmavosti kouře jako úkony přecházející kontrole dle § 3 odst. 

1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Výsledky úkonů neprokázaly důvodné 

podezření z porušování zákona o ochraně ovzduší, tudíž orgán ochrany ovzduší u provozovatele 

stacionárního zdroje p. G., Havířov – Šumbark, nikdy nezahájil kontrolu dle § 5 zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší nemůže v této věci 

zasahovat do práv majitele nemovitosti, dle článku 12 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky o nedotknutelnosti obydlí, jelikož 

není porušován zákon o ochraně ovzduší.  

Opakovaně bylo manželům doporučováno, ve věci obtěžování imisemi z komína souseda, 

obrátit se na příslušný soud a celou věc řešit dle § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 



občanského zákoníku. Citace zákona: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, 

prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek 

jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 

užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného 

vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá 

o zvláštní právní důvod“.   

Dotaz č. 10  

- oprava komunikace na Záguří - parcela č. 1703/2 a 1704/3 - občan upozornil na špatný stav  

  komunikace v majetku města v délce 70m  

 

Odpověď odboru komunálních služeb 

V současné době na uvedených pozemcích statutární město Havířov neeviduje žádnou oficiální 

stavbu komunikace. Jedná se pouze o pozemky, po kterých byl umožněn příjezd k postupně 

vznikajícím sousedním nemovitostem. Vlivem této zástavby došlo k postupnému zpevňování  

a úpravám těchto pozemků okolními vlastníky, a tím vzniku účelové komunikace.  

Nicméně v rámci rekonstrukce chodníku podél silnice na ul. Na Záguří má být realizována  

i výstavba obslužné komunikace na těchto pozemcích a v současné době se čeká na přidělení 

finančních prostředků z rozpočtu města na tuto akci.  

 

Dotaz č. 11  

- první vchod vedle Stolárny - spor s p. P. - neustálé koncerty, diskotéky způsobují hluk do 

ranních hodin, hlasitá hudba, bubny rezonují, lidé křičí, kouř z cigaret – nedá se větrat, taxi 

jezdící do dvora, spálený tuk z kuchyně - psali již petici, ale nemají s tím jak bojovat, prosí o 

pomoc -  

 

Odpověď Městské police 

Na základě zápisu ze setkání s primátorem strážník okrskář kontaktoval dne 19.11.2019 

stěžovatelku p. G. V., ve věci zjištění bližších skutečností k možnému řešení ze strany MP. 

Dotyčná si stěžovala na parkování vozidel na trávě na ul. Lašská (dvorová část) a v křižovatce 

s ul. M. Kudeříkové, kvůli špatnému průjezdu - popeláři atd. Rovněž jmenovaná uvedla, že 

vedlejší provozovna "Stolárna" má hlučný provoz - hlučná mládež, hlasitá hudba, a rovněž 

upozornila na kouř z cigaret, který jde od hostů před provozovnou k jejím oknům. Ve dvorové 

části provozovny, kde má paní G. také okna, ji vadí smrad od spáleného tuku z kuchyně. Paní 

G. byla poučena ve věci možného řešení ze strany MP, kdy imise z provozovny, ať už hlukové, 

nebo pachové řeší hygiena a to jen na přímý podnět občanů. Porušování pravidel občanského 

soužití a dodržování veřejného pořádku (včetně rušení nočního klidu) budou hlídky MP řešit.  

V termínu od 19.11. – 25.11.2019 nebyla přijata žádná stížnost občanů na protiprávní jednání 

v souvislosti s provozem restaurace Stolárna a při provádění kontrol strážníky nebylo zjištěno 

protiprávní jednání občanů.  

 

  



- naproti nemocnice je věžák - ul. Lašská - vjezd do dvora ke Stolárně, stojí tam denně min. 5 

aut na trávě - nemohou se tam dostat popeláři, MP situaci neřeší, stejná situace je na výjezdu 

z ul. Kudeříkové na Lašskou – MP 

 

Odpověď Městské police 

Strážníky bylo provedeno vyhodnocení kontrolní činnosti zaměřené na špatné parkování 

vozidel na ulici Lašská, Havířov - Město. Dodržování dopravní značky IZ5a vyhlášky č. 

294/2015 Sb., §4/2 parkování na veřejné zeleni a §5/1g zábor veř. prostranství zákona č. 

251/2016 Sb. v období od 19.11 – 25.11.2019. V daném období bylo provedeno celkem 21 

kontrol. Ve 30ti případech bylo umístěno na automobil vyrozumění, kdy z toho se 14 řidičů 

dostavilo na komisariát č. 1 a přestupek byl dořešen. Technická zábrana byla nasazena v 5-ti 

případech. 

 

- dotaz, bude ul. na Lašské vybudováno parkoviště  

 

Odpověď odboru komunálních služeb– OKS 

V letošním roce zpracuje odbor komunálních služeb investiční námět na lokalitu ul.Lašská a 

ul.Marie Kudeříkové a poté bude tento námět projednán v jednotlivých komisích města. Při 

kladném stanovisku bude námět předán na odbor územního rozvoje oddělení investic k případné 

realizaci. 

 

 

Dotaz č. 12  

 

- dotaz, zda se bude realizovat kanalizace příští rok ul. Formanská a zda město získá dotaci  

 

Odpověď odboru územního rozvoje– OÚR 

S realizací oddílné splaškové kanalizace v lokalitě Důlňák, v rámci které dojde i k výstavbě 

kanalizace na části ul. Formanské se ve schváleném rozpočtu odboru územního rozvoje na r. 

2020 počítá.  V současné době je vyhlášen dotační titul v rámci Národního programu Životního 

prostředí, jehož cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod, tj. mimo jiné 

vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu. Celková výše podpory na jeden projekt činí max. 

63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

 


