
dnes vám pfiipo-

mínám událost,

která se stala na

konci ledna to-

hoto roku a dÛ-

sledky, které

jsme z ní vyvodi-

li. V noci z 25.

na 26. ledna

2006 sprejefii po-

stfiíkali fasády

domÛ, v˘kladce,

ale i vchodové dvefie budov na Sokolské tfií-

dû od V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny aÏ po

kfiiÏovatku s ul. Muglinovskou. Poniãení fa-

sád, v˘kladcÛ i dvefií bylo neobvykle roz-

sáhlé. Sprejefii se nevyhnuli ani budovám

Krajského soudu v Ostravû, OKD, pfiístavbû

Nové radnice, Diagnostickému centru a fia-

dû dal‰ích budov, z nichÏ nûkteré byly ne-

dlouho pfiedtím opraveny. âásteãnû byly po-

sprejovány i ulice kolmé na Sokolskou tfi.,

ulice 30. dubna a ul. NádraÏní.

Dne 28. ledna byl pofiízen DVD záznam

po‰kozen˘ch objektÛ. ProtoÏe byla pospre-

jována fiada budov s nebytov˘mi prostory,

Centrum kultury a vzdûlávání, pfiístavba

Nové radnice, které jsou ve vlastnictví

mûstského obvodu, pfiípadnû statutárního

mûsta Ostravy, podal jsem 6. února 2006

trestní oznámení na neznámého pachatele

pro spáchání trestného ãinu podle ustanove-

ní paragrafu 257 b zákona ã. 140/1961 Sb.,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. DVD záznam

byl pfiedán Policii âR.

Na základû trestního oznámení zaãala po-

licie ‰etfiit. Kromû trestního oznámení jsme

poÏádali zástupce obvodního oddûlení PâR

Ostrava 1 a Mûstské policie Ostrava o sou-

ãinnost pfii zji‰Èování pachatelÛ a zaji‰Èování

preventivních opatfiení pfied tûmito negativ-

ními jevy, protoÏe mûstsk˘ obvod MOaP

vynakládá na odstraÀování sprejersk˘ch ná-

pisÛ a maleb nemalé finanãní prostfiedky.

Jen odstranûní tûchto ãmáranic ze základ-

ních ‰kol, CKV, z pasáÏe Vesmír a podcho-

dÛ Fr˘dlantsk˘ch mostÛ v pfiedchozích le-

tech stálo pfies 4 mil. korun. Nepomohly ani

kamery, které hlídají celou NádraÏní a Sto-

dolní ul., uvedenou pasáÏ a ãást ul. Tyr‰ovy.

ProtoÏe jsou stále posprejovány podchody

Fr˘dlantsk˘ch mostÛ, uvaÏujeme zde o in-

stalaci dal‰í kamery. 

Z toho, co jsem uvedl, je zfiejmé, Ïe se po-

psaná opatfiení moc neosvûdãila, a to i pfie-

sto, Ïe sprejerství bylo z pfiestupku pfieklasi-

fikováno na trestn˘ ãin. Proto se Rada mûst-

ského obvodu MOaP rozhodla 1. 6. 2006 

oslovit obãany, kter˘m není lhostejné niãení

bytov˘ch domÛ, prodejen, kanceláfií, ‰kol,

podchodÛ pro chodce, stánkÛ a zastávek

mûstské hromadné dopravy, prostû ve‰ke-

r˘ch nemovitostí, a nabídnout penûÏit˘ dar

ve v˘‰i 10 000 Kã tomu obãanovi, jehoÏ

oznámení povede ke zji‰tûní (zadrÏení) pa-

chatele vandalismu formou sprejerství, kte-

ré bylo spácháno na území mûstského obvo-

du Moravská Ostrava a Pfiívoz, jestliÏe tuto

skuteãnost písemnû potvrdí Policie âeské

republiky. MoÏnost podat oznámení je ãaso-

vû omezena do 31. 12. 2006. PenûÏit˘ dar

bude v takovém pfiípadû pfiedán do 30 dnÛ

poté, co orgány ãinné v trestním fiízení po-

tvrdí mûstskému obvodu, Ïe jednání obãana

vedlo k zji‰tûní a zadrÏení pachatele. Tako-

véto oznámení pfiijme kaÏd˘ policista PâR

i stráÏník Mûstské policie Ostrava. O tûchto

skuteãnostech jsem informoval tisk, rozhlas

a televizi na tiskové konferenci 15. 6. 2006.

Já i obvodní rada jsme pfiesvûdãeni, Ïe ta-

to v˘zva bude úãinnûj‰í, neÏ byla dosud do-

hodnutá a realizovaná opatfiení. 

Ing. LUBOMÍR KARPÍ·EK, starosta 

Dne 23. 6. byly jiÏ posedmé od roku

1999 v klubu Parník slavnostnû vyhlá‰eny

Îákovské osobnosti a letos podruhé i Uãi-

telské osobnosti uplynulého ‰kolního roku.

Vyhlá‰ení se t˘kalo 33 ‰kolákÛ a 22 uãitelÛ

z 9 základních ‰kol, jejichÏ zfiizovatelem je

mûstsk˘ obvod MOaP, také ze Z· Pfiemys-

la Pittra a Z· Ibsenova.

Îákovské osobnosti vybírali uãitelé a fie-

ditelé z fiad úspû‰n˘ch úãastníkÛ vûdo-

mostních olympiád i dal‰ích soutûÏí a v˘-

razn˘ch ÏákÛ. Nejlep‰í uãitelé byli vybráni

Ïáky 1. a 2. stupnû na základû

hlasování a vyhodnocení an-

ketních lístkÛ. Îákovské i u-

ãitelské osobnosti potvrdili

fieditelé ‰kol. V‰ichni pak prá-

vû v klubu Parník pfievzali di-

plomy a vûcné upomínkové

pfiedmûty - keramické so‰ky

„·ikuly”. Speciálního ·ikulu

poprvé dostali i fieditelé ‰kol

jako v˘raz podûkování za je-

jich práci. Diplom a so‰ku

pfiedávali místostarosta Mgr.

Vilém Antonãík, inspirátor

a tradiãní skvûl˘ moderátor

této akce (foto 1), a ãlen za-

stupitelstva MOb MOaP Da-

vid Trunda za pfiítomnosti pfii-

zvan˘ch rodiãÛ i dal‰ích hos-

tÛ. 

Krásnou atmosféru v klubu

Parník, naplnûnou nad‰ením

dûtí i dospûl˘ch, umocnilo vy-

stoupení jazzové formace

„Jazzyk“.

Pfiehled ocenûn˘ch
Z· Gajdo‰ova 9: Natálie

Mochelová, Jitka Hejlová, Ni-

kola Kramárová, Mgr. Petr

Kohút, Z· Gebauerova 8: Miroslava Ka-

menská, René Gorol, Lada ·enkefiíková,

Mgr. Katefiina Brázdilová, PaedDr. Jan Ef-

fenberger, Z· Gen. Píky 13A: Katefiina

Plicková, Marcel Michnev, Marek Fitov-

sk˘, Mgr. Lenka Sk˘bová, Mgr. Jitka Ma-

gincová, Z· Ibsenova 36: Tomá‰ GaÏík,

Emílie BalaÏová, Denisa âuková, Mgr. I-

vana Watzlíková, Michal Sládek, Z· Kou-
nicova 2: Nikola Sykorová, Nikola Plevo-

vá, Martin Toko‰, Mgr. Blanka Grajová,

Mgr. Vûra Machanová, Z· Matiãní 5:
Vendula Ferugová, Ondfiej Toloch, Katrin

Geröová, Mgr. Sylva Kristiánová, Mgr. I-

van Kormaník, Z· waldorfská, Matiãní
18: Alena Karko‰ková, Krist˘na Beníãko-

vá, AneÏka Seberová, Z· NádraÏní 117:
Denisa Mazurová, Petra Adámková, Kris-

t˘na Barabaschová, Mgr. NadûÏda Svobo-

dová, Mgr. Vlasta ·vejková, Z·aM· Ostr-
ãilova 1: Alena KfiíÏová, Tereza Ko‰mide-

rová, Vojtûch Baron, Eva ·vehelková, Mgr.

Jana Dlouhá, Z· Zelená 42: Jan Bukáãek,

Markéta Bosáková, Sandra Potopová, Mgr.

Pavel Trãka, Mgr. Jifií Horák. Text a foto:

(kot)

Z P R A V O D A J
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Starosta informuje Opût se pfiedávali ·ikulové 

Zveme obãany 
na nejbliÏ‰í jednání Zastupitelstva mûst-

ského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz,

které probûhne 19. 9. 2006 v zasedacím sá-

le Nové radnice. Zaãátek je stanoven na 9.

hodinu. Pfiipomínáme, Ïe obãané mohou

schÛzi sledovat z vyhrazen˘ch míst na bal-

konû. (k) Pfiejeme v‰em uãitelÛm a ÏákÛm úspû‰n˘ ‰kolní rok 2006/2007!

VáÏení spoluobãané,
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ulice                          byt ã.        vel.           kat. plocha      min. poÏadovaná     prohlídky dne
v˘‰e nabídky        12. 9.      14. 9.

Spodní 27 6 1+1 III. 53,70 m2 20 943 Kã 8.00 13.00

Spodní 25 1 1+1 II. 53,65 m2 20 924 Kã 8.15 13.15

Spodní 25 3 1+1 III. 53,70 m2 20 943 Kã 8.15 13.15

Jílová 18 4 1+2 I. 60,36 m2 23 540 Kã 8.30 13.30

Jílová 12 3 1+2 II. 65,15 m2 25 408 Kã 8.45 13.45

Nedbalova 30 1 1+1 II. 49,20 m2 19 188 Kã 9.45 14.45

Po‰tovní 23 28 1+1 I. 43,40 m2 16 926 Kã 10.30 15.30

Základní informace:
■ zájemce (Ïadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budovû úfiadu na Sokol-

ské tfi. 28, tfietí poschodí, kanceláfi ã. 317), nebo prostfiednictvím internetu (www.moap.cz), pfií-

padnû pfii prohlídkách bytÛ:

• pfiihlá‰ku s podmínkami

• formuláfi pro v˘bûrové fiízení

• smlouvu o úhradû zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením,

■ obálku s oznaãením „V¤ na pronájem bytÛ“, obsahující pfiihlá‰ku, formuláfi a doklad o úhradû

zálohy na náklady spojené s v˘bûrov˘m fiízením, Ïadatel odevzdá do 20. 9. 2006 do 16.00 hod.
v podatelnû mûstského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, dvefie ã. 142),

■ podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z pfiedchozích v˘bûrov˘ch fiízení (jsou 

uvedeny na rubu pfiihlá‰ky).  

Více informací podá: J. Adamovsk˘, kanc. 317, tel. 599 444 204, 
P. Kristoforská, kanc. 313, tel. 599 444 203, www.moap.cz

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
MùSTSK¯  OBVOD  MORAVSKÁ OSTRAVA  A  P¤ÍVOZ

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ:

Informace ke komunálním volbám 
Ve dnech 20. a 21. fiíjna 2006 se uskuteãní volby do zastupitelstev obcí, tedy i do Zastupitel-

stva mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz a Zastupitelstva mûsta Ostravy. Podrobné

informace k volbám otiskneme v fiíjnovém ãísle zpravodaje Centrum, které vyjde 27. záfií.

DoplÀte volební komise
Obãané, ktefií mají zájem pracovat jako ãlenové v okrskov˘ch volebních komisích mûstské-

ho obvodu MOaP, se mohou telefonicky nebo osobnû pfiihlásit v Úfiadu mûstského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz (oddûlení administrativní kanceláfie, N. Luka‰íková, tel. ã. 599 442

415, 1. patro budovy Nové radnice, ã. dvefií 156), a to nejpozdûji do 20. 9. 2006. První zasedá-

ní okrskov˘ch volebních komisí budou ve dnech 25. 9. a 26. 9. 2006. (ko, luk)

Nepfiehlédnûte novinky v nájmu bytu

Z jednání obvodního zastupitelstva 20. 6. 2006

Dne 31. 3. 2006 nabyl úãinnosti zákon ãíslo

107/2006 Sb. Tato právní norma je rozdûlena

na ãtyfii ãásti. âást první je nazvána jako zákon

o jednostranném zvy‰ování nájemného z bytu,

ãást druhá je novelou obãanského zákoníku,

ãást tfietí je pfiechodné ustanovení a ãást ãtvrtá

fie‰í úãinnost zákona.

Pokud se podíváme na první ãást v˘‰e cito-

vaného zákona, tak zde jsou vysvûtleny zá-

kladní pojmy, jako co je nájemné, co je podla-

hová plocha, pfiíslu‰enství a podobnû. Samo

jednostranné zv˘‰ení nájemného znamená, Ïe

zv˘‰ení bude realizováno jedenkrát roãnû, po-

ãínaje 1. lednem 2007 a následnû vÏdy k 1.

lednu, popfiípadû pozdûji, av‰ak nikoliv zpûtnû

za období, které uplynulo od 1. ledna daného

roku, pokud se pronajímatel s nájemcem nedo-

hodnou jinak. V praxi to znamená, Ïe pokud

pronajímatel zv˘‰í nájemné od 1. dubna, pak

leden, únor a bfiezen bude platit nájemné ve

v˘‰i minulého roku. 

Oznámení pronajímatele o jednostran-
ném zv˘‰ení nájemného musí mít písemnou
formu a musí obsahovat zdÛvodnûní, Ïe by-
la fiádnû stanovena v˘‰e nájemného na zá-
kladû maximálního pfiírÛstku mûsíãního ná-
jemného. Ministerstvo pro místní rozvoj pak

vyhla‰uje a zvefiejÀuje formou sdûlení ve Sbír-

ce zákonÛ vÏdy s úãinností od 1. ãervence ka-

lendáfiního roku ceny nájemného. Takto poros-

tou ceny nájemného podle citovaného právní-

ho pfiedpisu aÏ do roku 2010. Definitivní v˘‰e

rÛstu není je‰tû stanovena. Pronajímatel je do
budoucna povinen oznámit zv˘‰ení nájem-
ného písemnû, a to tfii mûsíce pfied jeho zv˘-
‰ením. JestliÏe s takov˘m zv˘‰ením nájemce
nesouhlasí, mÛÏe podat Ïalobu na urãení
neplatnosti k soudu.

Pokud se vrátíme k zákona ã. 107/2006 Sb.,

jak jiÏ bylo uvedeno, fie‰í jeho druhá ãást zmû-

nu obãansko-právního kodexu, tedy zákona 

ã. 40/1964 Sb. Tato zmûna tematicky souvisí

se zvy‰ováním nájemného, neboÈ se t˘ká zmûn

ohlednû nájmu bytu.

Tak, jak se dosud vÏilo v praxi, mÛÏe prona-

jímatel poÏadovat po nájemci pfii sjednání ná-

jemní smlouvy tzv. kauci. Kauce slouÏí k úhra-

dû pfiípadn˘ch dluhÛ nájemce vÛãi pronajíma-

teli, nájemce je povinen pfii jejím ãerpání ji do-

plnit a pfii ukonãení nájmu se vrací. Pronajíma-

tel ji vrací vãetnû pfiíslu‰enství, tzn. vãetnû zá-

konn˘ch úrokÛ, do jednoho mûsíce od pfiedání

bytu.

Dále zákon ukládá dÛleÏitou povinnost
nájemci, a to oznámit pronajímateli do 15
dnÛ ode dne, kdy do‰lo ke zmûnû, poãet 
osob, které s ním v bytû Ïijí. NedodrÏení této
povinnosti mÛÏe mít za následek ukonãení
nájmu ze strany pronajímatele. 

Ve stejném novelizovaném paragrafu, jako

je ustanovení o kauci, je i velmi dÛleÏitá nová

formulace: v dosavadní úpravû uÏíval-li ná-
jemce byt po skonãení nájemní smlouvy
a pronajímatel nedal do 30 dnÛ po ukonãení
nájmu návrh na vyklizení, obnovovala se
nájemní smlouva se stejn˘mi podmínkami
jako pÛvodní. Toto ustanovení novela ob-
ãanského zákoníku zru‰ila. Tím je chránûn

pronajímatel, kter˘ v mnoha pfiípadech z dÛvo-

du ãasov˘ch nestihl splnit zákonnou povinnost

a mûl tak fiíkajíc „smÛlu“.

U pfiechodu nájmu bytu (v pfiípadû úmrtí
nebo trvalého opu‰tûní spoleãné domácnosti
nájemcem) dochází k upfiesnûní podmínek,
t˘kajících se vnukÛ a osob na nájemce v˘Ïi-
vou odkázan˘m, nebo s ním sdílejících spo-
leãnou domácnost. Musejí prokázat, Ïe ne-
mají vlastní byt a Ïe Ïili s nájemcem nejmé-
nû tfii roky nepfietrÏitû po dobu tfií let
(u vnukÛ mÛÏe soud uãinit v˘jimku). 

Pomûrnû pfievratn˘m fie‰ením v uvádûné
novele je v˘povûì z nájmu bytu. Zásadnû
nadále mÛÏe pronajímatel vypovûdût ná-
jem bytu pouze z dÛvodÛ, které v zákonû
uvedeny jsou. Ale novû lze vypovûdût ná-
jem bez pfiivolení soudu. To v pfiípadech
hrubého poru‰ování mravÛ v domû, nepla-
cení nájemného, uÏívání více bytÛ, nebo
naopak neuÏívání pronajímaného bytu.
S pfiivolením soudu pak nastupují pfiípady,

kdy pronajímatel potfiebuje byt pro sebe ãi

své pfiíbuzné, nebo nájemce pfiestal vykoná-

vat práci, na kterou je vázán byt sluÏební. Dá-

le pak lze s pfiivolením soudu vypovûdût ná-

jem z dÛvodÛ vefiejného zájmu (s bytem ãi

domem je tfieba naloÏit tak, Ïe ho nelze dále

uÏívat), nebo pokud se upfiednostní podnika-

telská ãinnost podle smyslu zákona.

Novela zákona se pak zab˘vá zpÛsobem v˘-

povûdi, jejími formami a náleÏitostmi. U v˘-
povûdi bez pfiivolení soudu není nájemce
povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhÛtû
60 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi Ïalobu
na urãení neplatnosti v˘povûdi a fiízení není
ukonãeno pravomocn˘m rozhodnutím sou-
du.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe po privatizaci

bytového fondu u nás vzrostl poãet fyzick˘ch

osob, které své byty pronajímají, je tfieba zdÛ-

raznit, Ïe kaÏd˘ nájem s sebou pfiiná‰í urãitá ri-

zika. K tomu je tfieba fiíci, Ïe pro osoby ne pfií-

li‰ znalé zákonn˘ch pfiedpisÛ v této oblasti je

dobré, kdyÏ si vlastník nechá zpracovat práv-

níkem nájemní smlouvu, s nájemcem se pfied

uzavfiením smlouvy seznámí a pohovofií s ním

o tom, co ve vzájemném vztahu oãekávají. De-

taily nájemního vztahu je moÏno upravit tak,

aby vyhovovaly obûma stranám a hlavnû, aby

jim úãastníci smluvního vztahu rozumûli.

V souvislosti s v˘‰e uveden˘m byly právní
sluÏbou Úfiadu mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz novû zpracovány ná-
vrhy nájemních smluv, dodatkÛ nájemních
smluv (v pfiípadû prodluÏování nájemních
smluv uzavfien˘ch na dobu urãitou), smluv
o sloÏení penûÏních prostfiedkÛ pfii sjednání
nájemní smlouvy s budoucím nájemcem
(b˘valá smlouva o kauci) a také návrhy v˘-
povûdi z nájmu bytu (v pfiípadû, Ïe nájemce
fiádnû neplní povinnosti, vypl˘vající z ná-
jemní smlouvy).

V̆ ‰e uvedené návrhy jsou postupnû uvádû-

ny do praxe a v souãasné dobû je pfiednostnû

fie‰ena otázka automatického prodluÏování ná-

jemního vztahu v pfiípadû nájemních smluv 

uzavfien˘ch na dobu urãitou. Z tohoto dÛvodu

doporuãujeme, aby v‰ichni nájemci, ktefií mají

nájemní smlouvu uzavfienou na dobu urãitou,

své smlouvy pfiekontrolovali, zda obsahují for-

mulaci o automatickém prodlouÏení této

smlouvy v pfiípadû fiádného plnûní povinností

ze strany nájemce. 

JUDr. ZUZANA HORÁKOVÁ, 

vedoucí odboru správy a prodeje majetku

■ ZMOb schválilo:
- zprávu o v˘sledku celoroãního hospoda-

fiení MOb MOaP za r. 2005 – závûreãn˘ úãet

s tím, Ïe souhlasilo s hospodafiením za rok

2005,

- v˘sledky hospodafiení pfiíspûvkov˘ch
organizací za r. 2005 a pfiídûly ze zlep‰en˘ch

v˘sledkÛ hospodafiení do rezervního fondu

a fondu odmûn podle pfiedloÏeného návrhu,

- finanãní vypofiádání MOb MOaP za r.
2005 vãetnû pfiídûlu do umofiovacího fondu,

- plnûní hospodáfiské ãinnosti bytového
hospodáfiství, rozdûlení a pouÏití v˘sledku
hospodafiení za r. 2005,

- zprávu o v˘sledcích pfiezkoumávání
hospodafiení SMO – mûstského obvodu
MOaP za r. 2005.

■ ZMOb vzalo na vûdomí ponechání ne-
vyãerpané úãelové investiãní dotace Z·
Gen. Píky 13A ve v˘‰i 1 mil. Kã, poskytnuté
na zakoupení bezstravenkového systému.

■ ZMOb souhlasilo se zmûnou úãelu pou-
Ïití ponechané investiãní dotace Z· Gen. Pí-
ky 13A, p. o., takto: na investiãní dotaci ve

v˘‰i 200 tis. Kã na pofiízení odborné uãebny

a na neinvestiãní pfiíspûvek ve v˘‰i 800 tis. Kã

na dovybavení tfiíd a kabinetÛ v rámci rekon-

strukce ‰koly. 

■ ZMOb vzalo na vûdomí zprávu o v˘-
sledku inventarizace majetku, pohledávek
a závazkÛ SMO, MOb MOaP za r. 2005.
(V˘‰e pohledávek k 31. 12. 2005 ãinila
329 138 000 Kã. Jednalo se zãásti o pohledáv-
ky po lhÛtû splatnosti - 209 738 000 Kã - a dal-
‰í, jejichÏ splatnost teprve nastane. Pohledáv-
ky z pronájmu bytÛ po lhÛtû splatnost ãinily
k uvedenému datu 49 998 000 Kã.)

■ ZMOb schválilo rozpoãtové opatfiení
rozpoãtu MOb na rok 2006. (Byly napfi. na-
v˘‰eny kapitálové v˘daje celkem o 24 mil. na
investiãní akce, tj. na rekonstrukci pavilonu
A Z· Gen. Píky, Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou v Gajdo‰ovû ul., ulice Kolejní a Jindfii-
chovy a rekonstrukci dûtského hfii‰tû v ul. Má-
nesovû. Finanãní krytí je zaji‰tûno z v˘sledku
hospodafiení za r. 2005 a zv˘‰en˘mi kapitálo-
v˘mi pfiíjmy leto‰ního roku, plynoucími pfiede-
v‰ím z prodejÛ bytového fondu.)

■ ZMOb rozhodlo doporuãit Zastupitel-
stvu mûsta Ostravy vydat obecnû závaznou
vyhlá‰ku, kterou se v MOb MOaP stanoví
vefiejnû pfiístupná místa, na kter˘ch je pro-
vozování v˘herních hracích pfiístrojÛ zaká-
záno, a to:

a) v restauracích, barech, hernách, kasinech

a na ostatních místech, která splÀují podmínky

zvlá‰tního provozního reÏimu pro provozová-

ní v˘herních hracích pfiístrojÛ podle zákona ã.

202/1990 Sb., o loteriích a jin˘ch podobn˘ch

hrách, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto

prostoru, umístûn˘ch na Jiráskovû nám. vãet-

nû objektÛ, které mají vstup z pfiilehl˘ch ulic,

tj. z ulice Pfiívozské, Antonína Macka, Na

hradbách, Solné,

b) v restauracích, barech, hernách, kasinech

a na ostatních místech, bez ohledu na vlastnic-

tví k tomuto prostoru, umístûn˘ch na Masary-

kovû nám., vãetnû objektÛ, které mají vstup

z pfiilehl˘ch ulic, tj. ulice Kostelní, Stfielniãní,

Muzejní, Velké, 28. fiíjna, Solné, Zámecké, Po‰-

tovní, 

c) v restauracích, barech, hernách, kasinech

a ostatních místech, bez ohledu na vlastnictví

k tomuto prostoru, umístûn˘ch na ul. Solné, Vel-

ké, Puchmajerovû, ul. Po‰tovní od Masarykova

nám. po kfiiÏovatku s ul. âs. legií, ul. Stfielniãní

od Masarykova nám. po kfiiÏovatku s ul. Pivo-

varskou, ul. Muzejní po kfiiÏovatku s ul. Pivo-

varskou, na ul. Dlouhé po kfiiÏovatku s ulicí Vel-

kou, ul. 28. fiíjna od kfiiÏovatky s tfi. Sokolskou

po Smetanovo nám., na ul. Zámecké od Masa-

rykova nám. po kfiiÏovatku s ul. Tyr‰ovou.

■ ZMOb rozhodlo o zámûru pfievést
vlastnictví jednotek s podíly na spoleãn˘ch
ãástech domu a pozemku v domû NádraÏní
84 a pfievádût je spolu s podíly na spoleã-
n˘ch ãástech domu a pozemku podle záko-
na ã. 72/1994 Sb.

■ ZMOb rozhodlo prodat domy s pfií-
slu‰n˘mi pozemky: Gorkého 11 (Bytovému
druÏstvu Gorkého 235/11 za 466 209 Kã), Po-

dûbradova 81 (jednomu z nájemcÛ za 910 362
Kã) a Podûbradova 83 (ostravské spol. s r. o.
REWARD, cena 2 262 000 Kã).

■ ZMOb rozhodlo nerealizovat v˘sledky
v˘bûrového fiízení a neprodat dÛm Palacké-
ho 93 s pfiíslu‰n˘mi pozemky spol. 
REWARD za 520 000 Kã a zru‰it zámûr na
jeho prodej. (O budovu má zájem Mûstská
policie Ostrava.)

■ ZMOb rozhodlo o pofiadí úãastníkÛ v˘-
bûrového fiízení na prodej domu Gorkého
13 (na 1. místû je budoucí bytové druÏstvo, kte-
ré vznikne z fiad nájemcÛ, cena 610 000 Kã). 

■ ZMOb schválilo projekt „Regenerace
sídli‰tû ·alamouna“ a doporuãilo radû mûs-
ta schválit tento projekt (více na str. 4).

■ ZMOb vydalo nesouhlasné stanovisko
k zámûru statutárního mûsta Ostravy pro-
dat ãást pozemku v lokalitû ul. Jureãkovy
a pozemky v lokalitû nám. Dr. E. Bene‰e. 

■ ZMOb stanovilo poãet ãlenÛ zastupi-
telstva MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz
pro volební období 2006 - 2010 na 35 ãlenÛ.

(kot)

Ukonãení spolupráce s RK ARES 

Rekonstrukce ulice âeskobratrské 

Rada mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz rozhodla na svém zasedání dne 22. 6.

2006 ukonãit spolupráci se spoleãností Rea-

litní kanceláfi 

ARES, s. r. o., ke

dni 31. 8. 2006.

Tato spoleãnost

zaji‰Èovala od ro-

ku 2001 pro ná‰

mûstsk˘ obvod

správu domovní-

ho a bytového

fondu v ãásti Mo-

ravské Ostravy

a celém Pfiívozu.

VÛle ukonãit vzájemnou spolupráci byla jak

ze strany realitní kanceláfie, tak ze strany mûst-

ského obvodu, kter˘ zprivatizoval vût‰inu své-

ho bytového fondu a zbytek (asi 1500 bytÛ)

má v úmyslu spravovat vlastními silami. 

Od 1. 9. 2006 vykonává správu domÛ
a bytÛ v lokalitách dfiívûj‰í pÛsobnosti 
ARES nové oddûlení správy domovního
a bytového fondu, které je zaãlenûno do od-
boru správy a prodeje majetku Úfiadu
mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz. Sídlo oddûlení a zároveÀ kontakt-
ní místo s nájemci bytÛ a nebytov˘ch pro-
stor je stejné jako u spoleãnosti RK ARES,
s. r. o., tzn. v budovû NádraÏní 195. 

Informace o provozní dobû, eventuálnû

o nov˘ch telefonních ãíslech a zodpovûdn˘ch

zamûstnancích budou uvefiejnûny pfiímo ve

v˘loze budovy NádraÏní 195.

Správa domovního a bytového fondu 

v ostatních ãástech Moravské Ostravy, zaji‰-

Èovaná spoleãnostmi LAER, v. o. s, a BYTA-

SEN, s. r. o., zÛstává zachována. 

Ing. VÁCLAV JANALÍK, místostarosta

V srpnu byla zahájena rekonstrukce velmi

frekventované tepny v centru mûsta – ul. âes-

kobratrské. Jde o mimofiádnou stavbu za 309

mil. Kã. Vlastník komunikace Moravskoslez-

sk˘ kraj uhradí ãást nezbytn˘ch finanãních

prostfiedkÛ a poãítá i s pfiíspûvkem EU ve v˘‰i

182 mil. Kã. Na rekonstrukci pfiispûje téÏ

mûsto Ostrava ãástkou 71 mil. Kã. Zhotovite-

lem rekonstrukce jsou ODS - Dopravní stav-

by Ostrava. Stavba zahrnuje 61 stavebních

objektÛ. Bude pfiitom také vybudována mo-

derní mostní estakáda, jeÏ bude mimoúrovÀo-

vû kfiíÏit stávající prostor kfiiÏovatky s ul. Ci-

helní. Jde o objekt v délce 240 m s devíti

mostními poli. Úpravy potrvají do ãervna

2008 a budou realizovány v etapách tak, aby

dopad na dopravu v centru mûsta byl co nej-

men‰í. 

1. etapa 
(1. 8. 2006 - 31. 1. 2007)

- demolice domu ã. p. 314 - Artforum
(v záfií, doãasnû dojde ke zru‰ení dvou pfie-

chodÛ pro pû‰í na kfiiÏovatce ul. âeskobratr-

ské a NádraÏní, po dobu demolice objektu

a pfiepojování trakãního vedení bude ãásteãnû

omezen silniãní provoz a trolejbusové linky

nahrazeny autobusy),

- v˘stavba provizorní komunikace podél
objektu Bauhausu, na níÏ bude doãasnû pfie-

veden provoz (realizace 1. 8. - 22. 10. 2006,

pro propojení kanalizace úplná uzávûra od 28.

9. do l. 10. 2006, pro uvedení provizorní ko-

munikace do provozu ãásteãná uzávûra 21. -

22. 10. 2006),

- pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí v ul. NádraÏ-
ní (2 dny v záfií uzavírka severní ãásti ul. Ná-

draÏní se zachováním provozu tramvají), 

- roz‰ífiení severní ãásti ul. âeskobratr-
ské, tj. smûrem ke konzervatofii (1. 8. - 22. 10.

2006), 

- dostavba jiÏní ãásti ul. âeskobratrské
v úseku NádraÏní - Podûbradova (23. 10.

2006 - 31. 1. 2007, 2 dny uzavírka jiÏní ãásti

ul. NádraÏní, provoz tramvají zachován).

Mûsto Ostrava bude po dobu celé rekon-

strukce operativnû rozhodovat o detailech 

uzavírek a omezení. Poãítat je tfieba se zmûna-

mi ve fungování svûtelné signalizace, s do-

ãasn˘mi zmûnami tras pro chodce, dojde

i k lokálním úpravám provozu mûstské hro-

madné dopravy. Aktuální informace o nich

zájemci získají napfi. na www.ostrava.cz,

www.kr-moravskoslezsky.cz. 

Doporuãujeme fiidiãÛm, smûfiujícím do

centra, zvolit si jinou trasu neÏ pfies lokalitu

ul. âeskobratrské. (k)

Archeologick˘m prÛzkumem byla zahá-
jena v srpnu také rekonstrukce Masaryko-
va námûstí, která má b˘t ukonãena v pro-
sinci 2006. Zhotovitelem je spoleãnost
TCHAS, spol. s r. o. - závod Ingstav Ostra-
va. Náklady hradí z rozpoãtu statutární
mûsto Ostrava a dosáhnou 94 mil. Kã. 

Waldorfská slaví
Základní ‰kola waldorfská, Ostrava, Matiã-

ní 18, slaví letos 15. v˘roãí svého zaloÏení.

K narozeninám dostane od svého zfiizovatele

mûstského obvodu MOaP dárek nejpûknûj‰í -

rekonstruovan˘ pavilon v areálu Z· Gen. Pí-

ky na Fifejdách. V‰ichni se jiÏ tû‰íme na slav-

nostní zahájení provozu v nov˘ch prostorách

dne 4. 9. 2006.

Slavit budeme postupnû: v záfií je‰tû Micha-

elskou slavností, v fiíjnu v˘stavou Ïákovsk˘ch

prací v prostorách ‰koly, v listopadu Martin-

skou slavností. Chystáme Dny otevfien˘ch

dvefií, bûhem nichÏ bude moÏné zhlédnout

v˘uku, nûco nového se dozvûdût o waldorfské

pedagogice v âR a v neposlední fiadû si 

v umûleck˘ch dílnách vlastnoruãnû zhotovit

zajímav˘ v˘robek. Na‰e oslavy vyvrcholí

vernisáÏí v˘stavy v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ ‰ko-

ly 4. 12. v Janáãkovû konzervatofii a vánoã-

ním koncertem tamtéÏ 15. 12. 2006.

Na v‰echny akce jiÏ nyní srdeãnû zveme.

BliÏ‰í informace budou postupnû zvefiejÀová-

ny na www.waldorfostrava.cz. 

Mgr. HELENA HANOUSKOVÁ,
zástupce fieditelky

Rozmístûní kontejnerÛ 
na velkoobjemov˘ odpad 

Od 1. do 4. 9. 
Engelmüllerova 2, Engelmüllerova 14, Ma-

riánskohorská 2, Mariánskohorská 3, Marián-

skohorská 13, Mánesova 6, Mánesova 17, Ma-

roldova 4, Maroldova 12, Jirská 7-9, Myslbe-

kova 7, NádraÏní 145

Od 4. do 6. 9.
NádraÏní 56, Ostrãilova 17, Na Desátém

23-25, Gregorova 4, Gregorova 16, Slavíãko-

va 4, Îení‰kova 6, Zborovská 14-18, Jindfii-

chova 14-16, Îiviãná 12, KfiiÏíkova 9, KfiiÏí-

kova 16

Od 6. do 8. 9.
Sokolská tfiída 42, Sokolská tfi. 88, Vítûzná 1,

Vítûzná 6-8, Vítûzná 17-19, Presslova 5-7,

Pelclova 4, E. F. Buriana 8, Hru‰ovská 14, Na

Bûlidle 1, Na Bûlidle 8, U Parku 8-10

Od 8. do 11. 9. 
Va‰kova, Spodní, Jílova 6-8, Jílova 29-31,

Arbesova 1, Arbesova 17, Zákrejsova 6, Ma-

charova 9-11, Korejská 22-24, Hájkova 11,

Gebauerova 23, Newtonova 28

Od 11. do 13. 9.
Heydukova, Dobrovského 10-12, Dobrovské-

ho 40, BoÏkova 40, BoÏkova 89, Hálkova 26,

Na Náhonu 16, Úprkova 18, Na Ml˘nici 11-13,

Îofie Podlipské, PfiednádraÏní 9-12 FA,KOT

Dárek pro seniory
VÏdy v fiíjnu u pfiíleÏitosti Dne seniorÛ pofiádá mûstsk˘ obvod MOaP akci Setkání se seniory, kte-

rá je urãena obãanÛm ve vûku nad 70 let. Uskuteãní se i letos v klubu Parník (Sokolská tfi. 26, Mor.

Ostrava) v termínech 9. 10. a 10. 10. Úãastníci zhlédnou zábavn˘ program, po nûm bude následo-

vat tradiãní setkání se starostou mûstského obvodu a dal‰ími v˘znamn˘mi hosty. Bezplatné vstu-

penky si mohou zájemci vyzvednout od 20. záfií v Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz, v kanceláfii ã. 211 u Mgr. M. ·lachtové (budova na Sokolské tfi. 28, 2. poschodí). Získat je

mohou obãané, ktefií mají trvalé bydli‰tû v obvodu MOaP a jednotlivci budou vydány maximálnû

dvû vstupenky (i druhá je urãena pro seniora ãi seniorku z MOb MOaP.) Dal‰í informace na tel. ã.

599 444 278. Poãet vstupenek je omezen kapacitou klubu Parník! (k) 

Ostrava do svûta
DÛm knihy Librex chystá dal‰í programy

v rámci cyklu Ostrava do svûta - svût do Os-

travy. Ve dnech 13. aÏ 15. 9. se uskuteãní

Dny USA. Podrobnosti v domû knihy! (k)



MÛÏe vás zajímat 
z jednání Rady MOb MOaP

dne 22. 6. a 20. 7. 2006
✔ RMOb rozhodla 
- o realizaci reprezentativní publikace

mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz a uzavfiení smlouvy o dílo s R. ·Èast-
n˘m (cena 430 000 Kã, termín r. 2006),

- o vyhlá‰ení vefiejné zakázky na realiza-
ci akce Gajdo‰ova 39 a,b – zateplení obyt-
ného domu, v˘mûna oken, úprava zahrady,

- o zadání zakázky na realizaci akce Z·
Ostrava, Gen. Píky – pavilon E, prosklení
stûny uchazeãi Fichna-Hudeczek, a. s., Pí‰t

(cena 2 116 406 Kã),
- o zadání zakázky na realizaci akce Dob-

rovského 1069/53 – DPS - úprava pozemku
vã. oplocení uchazeãi InÏen˘rské sítû Ostra-

va, s. r. o. (cena 1 022 926 Kã),

- o zadání zakázky na realizaci akce Ka-
merov˘ systém – zadní Pfiívoz uchazeãi 

INTERAL, spol. s r. o., O.-St. Bûlá (cena
791 624 Kã),

- nezv˘‰it nájemné za pronajaté pozem-
ky v r. 2006 o roãní míru inflace ve v˘‰i 
1,9 % a také nevzv˘‰it od 1. 7. 2006 nájem-
né za nebytové prostory a spoleãné ãásti
domu o koeficient rÛstu inflace ve v˘‰i
1,019 % u nájemních smluv, jejichÏ úãin-
nost byla stanovena pfied 1. 1. 2006.

- darovat ka‰nu v hodnotû 870 000 Kã, 
umístûnou na Masarykovû nám. v Mor. Os-
travû mûstskému obvodu Poruba s tím, Ïe

ve‰keré náklady na pfiesun nese obdarovan˘,

- o zadaní zpracování projektové doku-
mentace pro stavební fiízení a realizaci
stavby Oprava pfiístfie‰ku pfied budovou
âD, stanice hlavní nádraÏí firmû MS-pro-

jekce s. r. o., O.-Vítkovice (cena 63 618 Kã),
- o zadání zakázky na realizaci akce Kry-

té ãekárny MHD uchazeãi SELNÍK UNIMA

PLUS, s. r. o. Mor. Ostrava (jedná se o obno-
vu 8 ãekáren v MOb MOaP, cena 1 240 188
Kã),

- o zadání vefiejné zakázky na realizaci
akce Z· Ostrãilova – sanace vlhkosti tûloc-
viãny a krãku uchazeãi Stfiechy Majer, 

s. r. o., Mor. Ostrava (cena 2 019 561 Kã),
- o zadání vefiejné zakázky na realizaci

akce Rekonstrukce ulice Fügnerovy ucha-

zeãi ELSPOL, spol. s. r. o., Ostrava (cena
3 479 923 Kã). (kot)

3záfií 2006

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

7. 9. 18.00 hod.
MAKEDONIE, SEVERNÍ ¤ECKO 
A ALBÁNIE
10., 17., 24. a 26. 9. 18.00 hod.
v kavárnû klubu Atlantik
NEDùLNÍ CHVILKA POEZIE
Pravideln˘ poetick˘ projekt Vladimíra Po-

láka

11. 9. 18.00 hod.

PETR REPâÍK - OBRAZY (vernisáÏ) 

19. 9. 18.00 hod.
AFRIKA – TANZÁNIE A KE≈A (pfied-

ná‰ka) 

21. 9. 18.00 hod.
FOLK, P¤ILEHLÉ ÎANRY A SPIRIT
RISES (L. Bublavá, J. Dospiva, R. Morav-

cová a P. Godula) 

25. 9. 18.00 hod.
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALE-
âE, KRAKOW - RADOVAN LIPUS

(cesta kávy dûjinami, vznik kaváren a je-

jich v˘znam, za finanãní podpory mûsta

Ostravy)

26. 9. 18.00 hod.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - WILLIAM
BURROUGHS OâIMA JOSEFA RAU-
VOLFA
Pofiad ãeského pfiekladatele a znalce beat-

nické kultury 

KOUZLO POHYBU
Bfii‰ní tance, relaxace, kaÏdou stfiedu od 18

hod.

Pfiipravujeme
● 13. - 21. 10. - MEZINÁRODNÍ FESTI-
VAL AUTDOOROV¯CH FILMÒ 2006
ve spolupráci s CK Turistika a Hory

● RYTMUS ÎIVOTA A TANEC DU·E
(na kaÏdou stfiedu) – cyklus 6 lekcí proÏit-

kové taneãní terapie RNDr. Lenky Krejãí

12. 9. Jazz

HIRAM BULLOCK & WORKSHOP
(USA-CZ)
14. 9.
LADÍ - NELADÍ (pofiad âT Ostrava)

15. 9. Swing

COMBO ZBY·KA BRZUSKY
16. 9. zaãátek v 19.00 hod. Jazz

DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í UR-
BÁNEK BAND
20. 9. DVD projekce

DAVID GILMOUR – IN CONCERT
21. 9. Blues

DOBRÁCI OD KOSTI (J. K. KOSTADI-

NOV, E. FERENC, L. PAVELâÁK, M.

PROKOP, J. JIMI BURKOVIâ)

22. 9. Jazz 

RHYTHM DESPERADOS (B. URBÁ-

NEK, R. FRA·, M. HEJNA, Z. WIPMY

TICHOTA, P, PLÁNKA)

25. 9. zaãátek v 19.00 hod. Swing

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·UR-
MANA
27. 9. DVD projekce

STING – ALL THIS TIME
28. 9. Jazz 

DRIVE WAVE (H. Mù·ËÁNEK, P. KA-

BIL, L. MUÎÍK, J. BUâÁNEK, P. ANDO-

GA) 

29. 9. Blues

MORIBUNDUS (P. VITÁSEK, I. O.

KRAJINA, J. B. PERZYNA, J. OÎANA,

L. ·IPULA, M. âERMÁK)

5. 9. 14.00 hod.
STARTUJEME (soutûÏní pofiad v indi-

ánské vesniãce)      pro dûti

6. 9. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod.
POPLETENÁ PÁLKA (tenisová ‰kola)

pro nejmen‰í 

8. 9. 9.00 hod.
SEKTY (pfiedná‰ka) pro Z· 

10. 9. 15.00 hod.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
13. 9. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod.
HRAV¯ MÍâ I. (volejbalov˘ turnaj dí-

vek) 

18. 9. 9.00 a 10.30 hod.
EVROPSKÁ UNIE (pfiedná‰ka) pro S·

20. 9. na hfii‰ti Z· Gen. Píky 17.00 hod.
HRAV¯ MÍâ II. (volejbalov˘ turnaj

chlapcÛ)

22. 9. 19.00 hod.
TÓNY CEST
Kapela Tempo di vlak a host BG Styl

25. 9. 9.00 a 10.30 hod. 
CESTOVÁNÍ S HOPSALÍNEM (hry

a cestopisné soutûÏe)

27. 9. 9.00 hod. a 10.30 hod.
TAJEMNO A ZÁHADY

pro Ïáky Z· a S·

Pfiedná‰ka známého spisovatele a cestovatele 

27. 9. 17.00 hod.
GÓÓL! (fotbalov˘ turnaj smí‰en˘ch

druÏstev)

● ● ●

Otevíráme kurzy: klavír, keyboard, flétna,

kytara, v˘tvarn˘ a ‰achov˘ kurz dûtí, fran-

couz‰tina, angliãtina, nûmãina, jóga, thai –

chi, aerobic, cviãení Ïen, paliãkování.

5. 9. 13.00 hod. 
Právû zaãínáme (zábavn˘ pofiad)   

pro dûti

11. 9. 16.00 hod. 
Îena v zrcadle (poradna - zdravotní cvi-

ãení)

12., 19. a 26. 9. 14.00 hod.
Jak na to (pohybové studio pro mládeÏ)

13. 9. 9.00 a 10.15 hod.
Raãte vstoupit! (veselé pfiivítání nového

‰kolního roku)

15. a 22. 9. 10.00 a 14.00 hod.
Veselá ‰kolka (Ïertíky a hfiíãky)

pro dûti

18. a 25. 9. 16.00 hod. 
Sport v akci (fotbal, basketbal i ping-

pong) pro v‰echny dûti

25. 9. 9.00 a 10.15 hod. 
Zatoãte s cigaretou (beseda o dÛsledcích

koufiení) pro Z·

27. 9. 9.00 a 10.15 hod.
Do svûta! Ciao, Itálie (zábavnû nauãn˘

pofiad) pro M· a Z·

● ● ●

- SOS v‰em dûtem! 8. záfií od 9.00 do

13.00 hod. se na hfii‰ti Z· Zelená dozvíte

v‰e o poskytnutí první pomoci! Projekt

s dotací mûstského obvodu MOaP.

- Zahajujeme kurzy pro dûti i dospûlé:

hudební - keyboard, kytara, flétna, pohy-
bové - kalanetika, aerobic, bfii‰ní tance,

zdravotní cviãení na velk˘ch míãích, ryt-

mika, zájmové - malá ‰koliãka v˘tvar-

n˘ch technik.
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V˘stavní síÀ
do 29. 9.

FRISBEE
Kolektivní v˘stava souãasného ãeského 

videoartu a nov˘ch médií. J. Alvaer, 

Z. Baladrán, F. Cenek + J. Havlíãek, 

J. âernick˘, M. Dopitová, L. Hájek, 

Anneta Mona Chisa, R. Fajnor, Guma

Guar, P. Lysáãek + D. Fialová, D. MoÏn˘, 

P. Mrkus, J. Nálevka, M. Pûchouãek, 

Record, P. Ry‰ka, P. Sedlaczek + 

J. Kotrla, J. Stolín, J. SurÛvka, J. ·er˘ch,

M. Zet, P. Zubek

V˘stavní prostory II. NP
od 7. 9. do 20. 10.

OD HUSÍHO BRKU K PC
V̆ stava, mapující nástroje a náãiní, které 

lidstvo pouÏívalo a pouÏívá pfii písemném

kontaktu. Realizováno ve spolupráci 

s Muzeem Tû‰ínska a za finanãní podpory

statutárního mûsta Ostravy.

tel. 596 138 937
po-pá 10.00 - 17.00   

SAREZA
Láznû Moravská Ostrava

Sokolská tfi. 2590
Provozní doba - záfií 2006

Bazén
Po 6.00 -   8.00 13.00 - 15.00

Út 6.00 -   8.00 13.00 - 16.00 17.00 - 21.30

St 6.00 -   8.00 9.00 - 16.00 17.00 - 21.30

ât 6.00 - 16.00 17.00 - 21.30

Pá 6.00 -   7.00 9.00 - 19.00

So 8.00 - 18.00

Ne 8.00 - 18.00

Vstupné je ãasovû omezeno v so a ne na dvû hodiny.

Sauna
Po muÏi 8.00 - 20.00

Út mix 8.00 - 20.00

St muÏi 8.00 - 20.00

ât Ïeny 8.00 - 20.00

Pá muÏi 8.00 - 19.00

So Ïeny 8.00 - 18.00

Vodoléãba - pára
Po mix 14.00 - 20.00

Út muÏi 13.00 - 20.00

St Ïeny 13.00 - 20.00

ât muÏi 14.00 - 20.00

Pá Ïeny 13.00 - 19.00

So muÏi 8.00 - 18.00

Klasické masáÏe ve vodoléãbû a saunû.

Prádelna: po - pá 6.00 - 14.00

Informace: 
tel. ã. 596 138 924

www.sareza.cz

Kontakty
Úfiad mûstského obvodu 

Moravská Ostrava a Pfiívoz
● Na v‰echny odbory a oddûlení se dovoláte

pfies centrum spojovacích sluÏeb, tj. tel. ã.

599 444 444 (po-pá ve stanovenou dobu)

● Tel. ã. na sekretariát – 599 442 165

599 442 164

● E-mail. adresa - posta@moap.mmo.cz

● Webové stránky - www.moap.cz

● Úfiední deska v podchodu 
pod Fr˘dlantsk˘mi mosty,
elektronická verze na www.moap.cz

● Tel. ã. do spisovny úfiadu 

(stavební archiv)     –  596 623 230

Úfiední doba: po a st od 8 do 11.30 a od

12.30 do 17 hod., ãt od 8 do 11.30 a od

12.30 do 16 hod.

o nebytov˘ch prostorech  nabízen˘ch k pronájmu

v mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
obecní majetek

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha

prostoru místností (m2)

BYTASEN, spol. s r. o. Na Jízdárnû 2895/18 1. NP 1 8,40

28. fiíjna 116 – sklad, kanceláfi

tel. ã. 596 618 362 Na Jízdárnû 2895/18 1. NP 2 33,00

– prodejna, kanceláfi

LAER, v. o. s. 28. fiíjna 106/18 1., 2. NP 2 112,10

Puchmajerova 9 – sluÏby, kanceláfi, ateliér 1. NP 1 18,50

tel. ã. 596 115 114 Kostelní 3, Zeyerova 1/2572 1. NP 8 226,16

– prodejna oken, dvefií, mark˘z 1. PP

S. K. Neumanna 1691/4 1. NP 10 225,48

– knihafiství 1. PP

RK ARES, s. r. o. NádraÏní 694/80 2. NP 5 101,90

NádraÏní 195 – setkávání rodiãÛ a dûtí

tel. ã. 596 136 313 U Tiskárny 539/2 1. NP 2 45,00

– fotogalerie s obãerstvením

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru správy
a prodeje majetku Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, Sokol-
ská tfi. 28, 3. patro, dvefie ã. 311. BliÏ‰í informace a termín pro podání Ïádostí zís-
káte osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle 599 442 105. Prohlídku umoÏní správce.

596 121 765

mimo sobotu 
a nedûli

4. - 6. 9. PùT P¤EKÁÎEK
Dán., ·v˘c., Belg. Fr., 2003, 100 min.

Animovan˘ experimentální snímek, dokumet.

V po v 19.30, v út a ve stfi v 17.00 hod.
BESTIE KARLA USA, 2005, 99 min.
Drama podle skuteãné události: Ïivot manÏelÛ,

jeÏ spojovala láska a perverzní sex a ktefií pro-

sluli v Kanadû jako nejbrutálnûj‰í zabijáci

v moderní historii. 

V po v 17.00, v út a ve st v 19.30 hod.
7. - 8. 9. NEBOHÁ PANÍ POMSTA

J. Korea, 2005, 121 min.
Drama: mladá Ïena po návratu z vûzení chce

odplatu za zloãin, kter˘ nespáchala, za pfiíkofií,

jeÏ musela vytrpût, za ztracenou dcerku, kterou

musela opustit. Film byl ocenûn na festivalu

v Benátkách. V 17.00 a v 19.30 hod.
12. - 15. 9. ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU

âesko, 2006, 113 min. 

Komedie podle románu spisovatele M. Vie-

wegha.

V út a ve st ve 20.00, ve ãt a v pá v 17.00 hod.

·IFRA MISTRA LEONARDA
USA, 2006, 149 min.

Mysteriózní thriller, adaptace bestselleru D. Brow-

na. V út a ve st v 17.00 , ve ãt a v pá v 19.30 hod.
19. - 22. 9. KRAJINA P¤ÍLIVU

Kanada, V. Británie, 2005, 122 min.
Drama, variace na Alenku v fií‰i divÛ, vypráví

o holãiãce, které zemfieli rodiãe po pfiedávko-

vání drogami. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30 hod.
ZLOMENÉ KVùTINY USA, 2005, 105 min.
B. Murray v komedii J. Jarmusche jako zapfiisáh-

l˘ star˘ mládenec zjistí, Ïe má dospûlého syna. 

V út a ve st v 19.30 , ve ãt a v pá v 17.00 hod.
26. - 29. 9.
TRÁVA USA, Nûmecko, 2005, 109 min.
Muzikál, retropfiíbûh z malého amerického

mûsteãka, jehoÏ obyvatelé v r. 1936 zaÏili ‰í-

lenství marihuanového opojení. 

V út a ve st v 19.30, ve ãt a v pá v 17.00 hod.
TAJEMSTVÍ SLOV

·panûlsko, 2005, 120 min.

Drama: vrtnou stanici uprostfied mofie, plnou u-

pachtûn˘ch muÏÛ, nav‰tíví Ïena. Na povrch

vypl˘vají tajemství, bolest, nadûje láska. 

V út a ve st v 17.00, ve ãt a v pá v 19.30 hod.

FILMOV¯ KLUB
11. 9. ANGEL-A Francie, 2005, 90 min.
Romantická komedie s mysteriózními prvky:

gangster sebevrah zachraÀuje krásku z mostu,

která jej na oplátku zbaví dluhÛ. 

V 17.00 a v 19.30 hod.
18. 9. RÁJ HNED TEë

Fr., Nûm., Niz., 2005, 90 min.
Drama o tom, odkud se berou sebevraÏední 

atentátníci, bojující za svobodnou Palestinu.

V 17.00 a v 19.30 hod.

25. 9. SAMARITÁNKA
J. Korea, 2004, 95 min.

Drama: stfiedo‰kolaãky získávají peníze na ce-

stu do Evropy zvlá‰tním zpÛsobem: jedna 

prostituuje a druhá hledá zákazníky. 

V 17.00 a v 19.30 hod.

FILMOVÉ LÉTO

KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ & GRANTOBRANÍ

K cestovním pasÛm
Obãané se s Ïádostmi o vydání cestovních

pasÛ se strojovû ãiteln˘mi údaji a s biometrií

nemohou obracet na oddûlení matriky a ohla-

‰ovny Úfiadu mûstského obvodu MOaP. Podle

nov˘ch zákonn˘ch ustanovení pfiebírá Ïádosti

Magistrát mûsta Ostravy (pracovi‰tû na ul.

Gorkého 2 v Mor. Ostravû), kde také Ïadatel

vyhotoven˘ doklad pfievezme. Na uvedené
oddûlení matriky a ohla‰ovny se mÛÏe ob-
ãan obrátit, jen kdyÏ Ïádá o vydání cestovní-
ho dokladu pro dítû do 5 let (platnost l rok),
u nûhoÏ není moÏné vystavit cestovní pas s bi-

UÏijte si kouzlo veãerních filmov˘ch pfied-

stavení pod ‰ir˘m nebem na Jiráskovû námûstí!

Srdeãnû vás zvou pofiadatelé: Kinematograf

bratfii âadíkÛ, Centrum kultury a vzdûlávání

a mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz.

4. 9. od 16 hod. K¤IÎOVATKA KU¤Í RY-
NEK! (Dûtské dopravní hfii‰tû Ostrava – jízda

zruãnosti, BUR END ANN - simulované do-

pravní situace se znaãkami a semafory, Spor-

tovní klub vozíãkáfiÛ – prezentace stolního te-

nisu, od 20 hod. film ANDùL PÁNù
5. 9. od 16 hod. KU¤Í RYNEK V POHY-

BU! (Soubory ZU· E. Marhuly v O.-Mar.Ho-

rách - Samba Kuba Band, LázeÀsk˘ minior-

chestr, MH Guitar Band, TJ Sokol Moravská

Ostrava II - exhibice fiecko-fiímsk˘ch zápasní-

kÛ, TJ Sokol Moravská Ostrava - cviãení gym-

nastek, TJ Baník – exhibice judistÛ, Sportovní

klub thajského boxu HAMR GRYM – exhibi-

ce), od 20 hod. film ROMÁN PRO ÎENY
6. 9. od 16 hod. WWW.KULTURANA-

RYNKU.CENTRUM (Pûvecké sdruÏení Os-

trava, Poezie Vladimíra Poláka, Folklorní

sdruÏení Ostrava, Dividlo - divadelní happe-

ning, studenti Janáãkovy konzervatofie v Ostra-

vû - Jazzové combo Vlastimila Ondru‰ky, Ta-

neãní oddûlení Ivana Hurycha, âeská spoleã-

nost vojenské historie - dobová pfiehlídka vo-

jenského umûní), od 20 hod. film SK¤ÍTEK
7. 9. od 20 hod. film P¤ÍBùHY OBYâEJ-

NÉHO ·ÍLENSTVÍ
Finanãní v˘tûÏek akce bude vûnován na sbír-

ku AKCE CIHLA, na hlavní projekt – chránû-

né bydlení pro lidi s mentálním postiÏením.

Podrobnosti najdete na www.akcecihla.cz.

(Pokraãování na str. 4)



Stodolní ulice je známá daleko za hrani-

cemi na‰eho mûsta. Popularitu získala pro-

gramy, které nabízejí kluby a hospÛdky, jeÏ

se v ní a v jejím okolí nacházejí. I to byl dÛ-

vod, proã se mûstsk˘ obvod MOaP rozhodl

pfiistoupit k rekonstrukci povrchu této ko-

munikace aÏ za kfiiÏovatku s ul. Masnou.

Zaãala v bfieznu 2006. Nezbytné finanãní

prostfiedky byly vyãlenûny z rozpoãtu

MOb MOaP, 11 miliony pfiispûla Evropská

unie a státní rozpoãet v rámci programu

Phare 2003/II. ãást. Finanãní náklady na

obnovu ãinily 18,2 mil. Kã (vãetnû nového

povrchu ul. Masné). Dodavatelem staveb-

ních prací byla firma ODS-Dopravní stav-

by Ostrava, a. s. Obnova Stodolní se prová-

dûla v návaznosti na rekonstrukci její kana-

lizaãní a vodovodní sítû. Tu zaji‰Èovaly fir-

ma KAVOS, s. r. o., a fa Skanska, a. s. In-

vestorem bylo mûsto Ostrava. 

Stodolní ul. se nyní „chlubí“ Ïulov˘m

povrchem na vozovce i chodnících aÏ za

kfiiÏovatku s ul. Masnou, podéln˘mi parko-

vacími stáními, doplnûn˘m vefiejn˘m 

osvûtlením i mûstsk˘m mobiliáfiem (od-

padkov˘mi ko‰i, plakátovacími sloupy

a tabulemi, ochrann˘mi mfiíÏemi dfievin).

Nainstalovány jsou i v˘suvné sloupové zá-

brany vjezdu aut z kfiiÏovatky s NádraÏní

ul. a s ul. Podûbradovou, jeÏ od pátku do

nedûle ve stanovenou dobu Stodolní uza-

vfiou. K chloubám nyní patfií i nová zeleÀ. 

Text a foto: (kt)

Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfií-
voz se pfied ãasem rozhodl zadat vypracová-
ní Studie regenerace sídli‰tû ·alamouna, je-
jímÏ obsahem je návrh úprav panelového
sídli‰tû, zamûfien˘ na jeho celkovou regene-
raci a modernizaci. ZpÛsob zpracování stu-
die vychází z Nafiízení vlády ã. 494/2000 Sb.
z 18. 12. 2000, kter˘m se urãují podmínky
poskytování dotací ze státního rozpoãtu na

podporu regenerace panelov˘ch sídli‰È. Ob-
sahuje návrh úprav, to znamená technické
a dopravní infrastruktury - vefiejn˘ch ko-
munikací, chodníkÛ, cyklistick˘ch stezek,
odstavn˘ch a parkovacích stání vã. úprav
inÏen˘rsk˘ch sítí, vefiejné zelenû a vefiej-
n˘ch ploch a hfii‰È. 

Jednou z podmínek poskytování dotace je,

Ïe v fie‰eném území stojí nejménû 80 % pane-

lov˘ch domÛ, dal‰í podmínka stanoví, Ïe 

úpravy mohou b˘t provádûny jen na pozem-

cích mûsta. Území, kter˘m se Studie regenera-

ce sídli‰tû ·alamouna zab˘vá, je proto vyme-

zeno komunikacemi: Zelená, Nedbalova, Dr.

Malého, Hornick˘ch uãÀÛ, Gajdo‰ova, Vítko-

vická a P. Kfiiãky; areály na pozemcích jin˘ch

vlastníkÛ jsou z návrhu úprav vyjmuty. Je tfieba

zdÛraznit, Ïe pfiedmûtem uvedeného nafiízení

není oprava bytov˘ch domÛ, na kterou se vzta-

huje jin˘ dotaãní titul.

Etapizace regenerace sídli‰tû
Studie pfiedkládá návrh úprav fie‰eného 

území, rozdûlen˘ do sedmi etap. Realizace bu-

de limitována v˘‰í finanãních nákladÛ na jed-

notlivé etapy, které by v prÛmûru nemûly pfie-

sáhnout 15 mil. Kã.

1. etapa (r. 2007) - rekonstrukce ul. Dr.
Malého - úsek smûrem k ul. Vítkovické vã.
nám. J. Myrona (obsahuje úpravu parkování

a chodníkÛ, osvûtlení a ãásti inÏen˘rsk˘ch sítí,

dosadby a úpravy zelenû, vybudování prostfiedí

pro denní rekreaci obyvatel), 

2. etapa (r. 2008) - rekonstrukce ul. Dr. Ma-

lého - úsek smûrem k ul. V̆ stavní vã. ploch ko-

lem vybavenosti Hru‰ka (obsahuje úpravu par-

kování a chodníkÛ a prostranství, úpravy o-

svûtlení a ãásti inÏen˘rsk˘ch sítí, dosadby a ú-

pravy zelenû), 

3. etapa (r. 2009) - rekonstrukce ul. Na ·i-
rokém vã. parkov˘ch úprav (obsahuje 

úpravu parkování, rekonstrukci a v˘stavbu ko-

munikací a chodníkÛ, úpravy osvûtlení a ãásti

inÏen˘rsk˘ch sítí, dosadby a úpravy zelenû, za-

fiízení pro denní rekreaci dospûl˘ch a vybudo-

vání dûtsk˘ch hfii‰È, rozdûlen˘ch podle vûku

dûtí), 

4. etapa (r. 2010) – nástupní prostor a par-
kovi‰tû u polyfunkãního domu vãetnû 
úprav na ul. P. Kfiiãky (obsahuje úpravu ná-

stupního prostoru u polyfunkãního domu vãet-

nû úpravy zásobovací rampy a roz‰ífiení parko-

vacích ploch, dále zahrnuje úpravu parkovi‰È

a rekonstrukci vozovky pfii ul. P. Kfiiãky, 

úpravy osvûtlení, inÏen˘rsk˘ch sítí, úpravy

a dosadby zelenû),

5. etapa (r. 2011) - rekonstrukce ul. Na Jíz-
dárnû a úpravy ploch mezi ulicí Hornickou
a Zelenou vã. doplnûní parkování (obsahuje

úpravu parkování, rekonstrukci komunikací

a chodníkÛ, osvûtlení a inÏen˘rsk˘ch sítí, do-

sadby a úpravy zelenû, vybudování dûtsk˘ch

hfii‰È, rozdûlen˘ch podle vûku dûtí, a zafiízení

pro denní rekreaci dospûl˘ch. V souladu 

s územním plánem je navrÏena trasa cyklostez-

ky), 

6. etapa (r. 2012) - rekonstrukce úsekÛ ul.
Gajdo‰ovy, Jízdárenské a Hornick˘ch uãÀÛ
(obsahuje úpravu parkování, rekonstrukci ko-

munikací a chodníkÛ, úpravy osvûtlení a inÏe-

n˘rsk˘ch sítí, dosadby a úpravy zelenû),

7. etapa (r. 2013) – rekonstrukce vnitro-
bloku mezi ul. Na Jízdárnû, Na ·irokém, Dr.
Malého a Zelenou (obsahuje úpravy chodní-

kÛ, osvûtlení, zelenû, hfii‰È a zafiízení pro denní

rekreaci obyvatel).

Studie byla vystavena v Kulturním zafiízení

Jízdárna od 18. do 25. 5. 2006, dne 25. 5. zde

probûhla diskuse s obãany za úãasti zástupcÛ

Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava

a Pfiívoz a projektanta. Byl prezentován také

v˘sledek sociologického prÛzkumu, kter˘ byl

proveden na základû anketních lístkÛ, rozda-

n˘ch do v‰ech bytÛ. 

PfiedloÏená koncepce byla v zásadû vefiej-

ností pfiijata. Zejména bylo kladnû hodnoceno,

Ïe se mûstsk˘ obvod stará také o zkvalitnûní

prostfiedí panelového sídli‰tû.

Studie regenerace sídli‰tû ·alamouna byla

projednána obvodní radou. Poté byla pfiedloÏe-

na 20. 6. 2006 na jednání obvodního zastupitel-

stva, které ji schválilo. 

Ing. arch. MILENA VITOULOVÁ, 
za kolektiv autorÛ studie 

4záfií 2006

Studie regenerace panelového sídli‰tû ·alamouna 

BBlahopfiejeme 
jubilantÛm

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií v záfií
hodlají oslavit svÛj úctyhodn˘

vûk. AÈ proÏívají krásné 
chvíle du‰evní pohody! 

Zdenka Bohu‰ová 

·tûpánka Dávidová 

Marie Francková 

Cecilie Gluãová 

BoÏena Gojová 

Marie Habidová 

Eduard Jelínek 

EvÏen Klimeck˘ 

Ferdinand Kubíãek 

Milada Kuãková 

Anna Matûjová 

Zdenka ·merdová 

Vilém Tampier 

Ida Veselá 

Doprovodné akce
1. – 3. 9. od 9 do 19 hod. 3. roãník festiva-

lu umûleck˘ch fiezbáfiÛ Ostravské dláto na

Smetanovû nám. a v Domû knihy Librex (sou-

ãástí je také zábavn˘ program pro dûti).

9. 9. od 14 hod. Tenkrát na Západû – pro-

gram pro dûti s rodiãi, zahájen˘ na nám. Sv.

âecha prÛvodem a s pokraãováním na do-

pravním hfii‰ti v Pfiívoze.

23. 9. od 14 hod. Gula‰iáda – zábavn˘

program pro dûti a dospûlé na dopravním

hfii‰ti v Pfiívoze.

Rekonstrukce dokonãena aneb Projdûte se Stodolní ulicí

Na snímcích: souãasn˘ stav vstupního prostoru do sídli‰tû a pfiedpokládan˘ stav po navrhovan˘ch úpravách.

Hranice fie‰eného území

V˘hledovû navrhované úpravy

Bytové domy

Dostavba vefiejné vybavenosti Tfiídûn˘ odpad

NavrÏené stromy

Zastávka MHD

Stávající stromy urãené ke káceníSportovní plochy - hfii‰tû

Trávníky

Cyklistické stezky - pfievzaté z jin˘ch 
podkladÛ

Cyklistické stezky 

V˘znamn˘ orientaãní bod 
(v˘tvarné dílo, plastika...)

Stávající stromy urãené k zachování
nebo nahrazeníKomunikace pro motorová vozidla

Parkovací stání - stávající

Parkovací stání - návrh

Komunikace a plochy pro pû‰í 
(pojízdn˘ chodník)Areály, které nejsou ve vlastnictví mûsta

Souãasn˘ stav

Navrhované úpravy

Legenda:

ul. Dr. Malého

ul. Zelená

ul. Na Jízdárnû

ometrií, a Ïádá-li o pas bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ – tzv. blesk, s platností pÛl roku (k Ïá-

dosti se pfiikládají 2 fotografie a platn˘ obãan-

sk˘ prÛkaz).

Pas se strojovû ãiteln˘mi údaji a biometrií se

vydává ve lhÛtû 30 dnÛ a druh˘ typ cestovního

dokladu (vãetnû pro dûti do 5 let) do 15 dnÛ, 

oba mají platnost do v‰ech státÛ svûta. K pro-

kázání totoÏnosti lze i nadále pouÏívat pas vy-

dan˘ do 31. 8. 2006 po dobu jeho platnosti. 

Správní poplatek je pfii vydání cestovního

pasu se strojovû ãiteln˘mi údaji 600 Kã, ale pro

obãany star‰í 5 let a mlad‰í 15 let 100 Kã. Po-

platek za vydání cestovního pasu bez strojovû

ãiteln˘ch údajÛ 1500 Kã, obãané mlad‰í 5 let 50

Kã, obãané star‰í 5 let a mlad‰í 15 let 1000 Kã. 

Podrobnosti na tel. ã. 596 156 580,
596 156 587 a 599 442 145. (k, stan)

(Pokraãování ze str. 3)

K cestovním pasÛm


