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Vážený pane starosto,
Na Facebooku Slezské Ostravy jsem si všimla semináře MAPPA Ostrava, na kterém jste
diskutovali o palčivých problémech této části Ostravy. Velmi mne potěšilo, že hledáte způsob,
jak se s nimi vypořádat. Proto bych velmi ráda přidala svůj osobní názor na jeden problém,
který obyvatele Slezské Ostravy trápí již mnoho let.
Nedávno jsem se dočetla o plánech, které má obvod Slezská Ostrava s okolím těžní věže
na Bezruči. Velmi mne potěšila zpráva, že se bude tento areál upravovat tak, aby mohl být
využíván obyvateli Slezské Ostravy a návštěvníkům poskytl důvod k tomu, aby se zde
zastavili a prohlédli si jej. Bylo by ideální, kdyby tak vzniklo jakési centrum Slezské Ostravy
s náměstíčkem, které tady stále postrádáme a o kterém se již tolik let mluví. Také výstavba
prodejny Lidl je velmi dobrým krokem a myslím, že se na něj již všichni obyvatelé velmi těší.
Chtěla bych se však také vyjádřit k plánu vybudovat na parcelách č. 2396/9, 2396/10,
2396/11,2396/87 skatepark. Žiji v této části Slezské Ostravy celý svůj život a každé léto si s
novým náporem návštěvníků ZOO uvědomuji, jak nedořešená je situace s parkováním.

Na

Zoologickou zahradu jsme všichni patřičně pyšní a nedáme na ni dopustit, ale dopad

na

dopravní situaci je opravdu alarmující. Netýká se to jen obyvatel žijících v bezprostředním
okolí ZOO, kde často auta parkují podél ulic a cest. Ne vždy zde zasahuje policie, takže k
tomuto problému opakovaně dochází. Pokud už zástupci policie v nejvytíženějších dnech tuto
situaci řeší, je jich zde takové množství, že pak chápu tvrzení, že policie nemá dostatek lidí,
aby pomáhali i v jiných částech Slezské Ostravy s řešením záležitostí, které jim přísluší. Velmi
často dochází k dopravním kolapsům, které komplikují život všem řidičům, ať již v této
oblasti bydlí, nebo jí jen denně projíždějí na cestě domů.
V poslední době se diskutuje o několika řešeních. Jedním z nich je parkovací dům, který opět
získal zelenou. Jeho výstavba bude velmi nákladná, ale na tento fakt byste mi asi odpověděl,
že náklady nebude hradit Slezská Ostrava. Nicméně předpokládám, že i tak půjdou z kapes
daňových poplatníků. Tento parkovací dům poskytne kolem 200 stání. Nicméně nevyřeší
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situaci, kdy auta chtějí odbočit z hlavní cesty k parkovišti a tím blokují už tak dost úzkou
silnici.
Dalším řešením jsou autobusy, které budou lidi přivážet z oblasti Dolních Vítkovic. Ovšem při
kapacitě 2 poschoďových autobusů to asi zase tak velké množství lidí za den nebude.
V zahraničí se tento problém řeší odstavnými parkovišti, která jsou se ZOO spojena
kyvadlovou dopravou. Tato alternativa zde byla v minulosti zmíněna, ale pokud vím, zatím
není na pořadu dne. A tady se nabízí jedno řešení. Místo, které je naprosto bokem hlavní
cesty vedoucí kolem ZOO, kde by parkující auta měla minimální vliv (co se hluku týče) na
okolí, protože parkoviště by bylo zasazeno pod úrovní nejbližších domů na straně jedné a
vedle haldy na straně druhé. Toto místo nabídne podstatně více parkovacích míst než výše
zmíněný parkovací dům (velikost je cca 10 600m2) a náklady na výstavbu by byly jistě také
mnohem menší. Tím nechci zpochybňovat funkci parkovacího domu, jehož výstavba již brzy
započne.
Skatepark, který zde plánujete, je skvělá věc. Myslím si, že takových míst pro aktivní vyžití
převážně mladých lidí, je potřeba stále více. Ale proč bychom jej měli stavět právě tam, kde se
využití takové plochy přímo nabízí k vyřešení tak letitého a závažného problému, jakým je
parkování u ZOO? V příspěvku na Facebooku Slezské Ostravy bylo zmíněno, že jste byli
osloveni lidmi, kteří by skatepark uvítali. Ale už jsem se nedočetla, že totéž udělali obyvatelé
žijící v okolí ZOO, kteří zaslali návrh tohoto parkoviště dokonce na Magistrát. Dokumenty
i s odpovědí z Magistrátu mám k dispozici k nahlédnutí.
Na závěr bych chtěla říci, že jsem zastánkyní otevřené radnice tak, jak ji prezentujete ve
všech médiích. Pevně věřím, že možnosti, jak využít výše zmíněný prostor, bude radnice
otevřeně řešit s občany. Velmi se mi líbí, že v jiných obvodech jsou k takovému dialogu občané
přizváni a jsem si jistá, že u nás tomu bude také tak.
Předem děkuji za čas, který věnujete mému podnětu.
S přáním hezkého dne
Iveta Vojtěchovská

