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Vážený pane starosto, 
 
v červnu minulého roku jsem vám zaslala návrh, jak alespoň částečně vyřešit každoroční 
problematickou situaci s parkováním v okolí ZOO ve Slezské Ostravě (viz příloha). S tímto 
návrhem již v minulosti přišli obyvatelé, kteří bydlí v těsném sousedství zoologické zahrady.  
V návaznosti na jejich opakované dotazy, jak současná situace vypadá, bych se vás ráda 
zeptala, jaké jsou záměry s parcelami číslo 2396/9, 2396/10, 2396/11, 2396/ 87 ? Jak jsem již 
zmínila ve svém posledním e-mailu, který se týkal této problematiky, občanům je velmi 
sympatická myšlenka "otevřené radnice" a proto věří, že budou seznámeni s plány v této 
lokalitě a budou mít možnost se k nim vyjádřit. 
 
 
Předem vám děkuji za vaši odpověď 
 
 
S přáním hezkého dne 
 
 
Iveta Vojtěchovská 

 
 

 
 
                                                                                                                                                    9.2.2021 
 
Vážená paní Vojtěchovská, 
  
k Vašemu dotazu sděluji, že vedení městského obvodu předalo daný podnět na vybudování 
nového parkoviště na parcelách č. 2396/9, 2396/10, 2396/11, 2396/87 v k. ú. Slezská Ostrava 
vedení města, ale v této záležitosti nečiní žádné další kroky, neboť tato není prioritou vedení 
městského obvodu. Dle mého názoru by městský obvod určitě neměl financovat vybudování 
parkovacích ploch pro návštěvníky ZOO Ostrava. Našim cílem je maximálně využít finanční 
prostředky ve prospěch našich občanů, nikoli suplovat úkoly jiných subjektů.  
 
K předchozímu e-mailu a sdělení ke „skateparku“ sděluji, že záměr vybudovat volnočasový 
areál, jehož součástí by byl i skatepark, je umístěn na zcela jiných parcelách a s výše 
jmenovanými parcelami nemá nic společného. Požadavek na vznik takového areálu vychází 
z průzkumu mezi občany městského obvodu, který byl proveden v roce 2019 na 
reprezentativním vzorku více než 1200 občanů. 
  
Věřím, že pokud jde o myšlenku „otevřené radnice“, je naše radnice tou nejotevřenější 
v rámci celého města Ostravy. V tomto ohledu bych občanům poradil směřovat své podněty, 
připomínky a dotazy přímo na vedení obvodu, které jim vždy ochotně poskytne 
nejaktuálnější a nejpřesnější odpovědi. Zároveň je však potřeba si uvědomit, že ne vše je 
možné rozhodovat anketou mezi sousedy, jak byste si to možná představovala (nadto 



upozorňuji, že zrovna v okolí budoucího volnočasového areálu se žádní sousedi nenacházejí). 
Rozvoj města určují také koncepční dokumenty – územní plán, strategický plán, ale i širší 
požadavky občanů obvodu (např. požadavek na volnočasové vyžití). Tyto všechny při našem 
rozhodování zohledňujeme. 
  
Dotaz k využití předmětných parcel č. 2396/9, 2396/10, 2396/11, 2396/87 v k. ú. Slezská 
Ostrava však vznesu na dalším jednání s vedením města. 
  
Děkuji a přeji Vám pohodový den! 
  
  

Bc. Richard Vereš 
starosta 
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Vážený pane starosto, 
 
předem vám velmi děkuji za vaši odpověď. Zároveň jsem také velice ráda, že vedení 
městského obvodu předalo níže zmíněný podnět vedení města. Naprosto s vámi souhlasím, 
že výstavba parkoviště pro návštěvníky ZOO by neměla být financována ze zdrojů obvodu. Co 
se prospěchu občanů žijících v blízkém okolí ZOO týče, stejně jako řidičů, kteří používají 
místní komunikaci, jsem si jistá, že jakékoli řešení směřující k odlehčení dopravní situace v 
této oblasti (převážně v letních měsících) bude velmi vítáno. 
Pevně věřím, že vedení města velmi pečlivě zváží vámi předaný podnět a bude  jej brát jako 
jedno z možných řešení. 
 
Jak jsem již napsala, jsme velmi rádi, že naše radnice otevřeně diskutuje s občany o 
veškerých podnětech, se kterými přicházejí. Stejně tak 
 i my se snažíme plnit slib, který jsme dali našim voličům, a jsme vstřícní jejich dotazům. 
 
Nápad vybudovat skatepark je výborná věc, protože volnočasové aktivity mladých lidí by 
měly být prioritou každého obvodu. A když se citlivě vybere i místo pro jeho realizaci, bude 
přínosem pro další sportovní vyžití. 
 
Ještě jednou vám děkuji za odpověď a přeji vám hezký den 
 
S pozdravem 
 
Iveta Vojtěchovská 

 
 


