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Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
Rada městského obvodu Pustkovec 

Funkční období rr. 2010 – 2014 

U S N E S E N Í   
8. schůze rady městského obvodu,  

konané dne 6. června 2011, 

čč. 122/8 – 135/8 
Rada městského obvodu Pustkovec: 

122/8 1) Projednala žádost spol. INKOS Ostrava, zastupující investora Statutární město Ostrava, o 
vyjádření k umístění zdroje znečištění a k dokumentaci ke stavebnímu povolení, 

2) souhlasí s umístěním zdroje znečištění v areálu VTP Ostrava v k. ú. Pustkovec dle projektové 
dokumentace, předložené žadatelem dne 29. 4. 2011 v souladu s ustanovením § 17 odst. (1) 
písm. e) vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., 

3) souhlasí ve smyslu svého předchozího usnesení č. 116/7 ze dne 16. 5. 2011 se záměrem 
výstavby dvou multifunkčních staveb v areálu VTP Ostrava v k. ú. Pustkovec dle projektové 
dokumentace, předložené žadatelem dne 29. 4. 2011. 

123/8 Bere na vědomí oznámení Věry Majorošové-KOMA o záměru stavby přípojek vody a kanalizace 
na pozemku parc. 4651 (k. ú. Pustkovec) ve vlastnictví stavebníka Pavla Strouhala. 

124/8 1) Projednala žádost spol. PTD Muchová (zastupující investora Statutární město Ostrava), 
týkající se stavby „Rekonstrukce VO Plk. Rajmunda Prchaly“, 

2) vydává pro potřeby vedení správních řízení investorovi Statutární město Ostrava, 
zastoupenému spol. PTD Muchová, souhlas s umístěním stavby a se vstupem na pozemky 
parc. čč. 3775/1, 3775/10 a 3775/18 v k.ú. Poruba-sever a na pozemky parc. č. 3775/11 a 
4424/3 v k.ú. Pustkovec za účelem provedení stavby „Rekonstrukce VO Plk. Rajmunda 
Prchaly“, dle projektové dokumentace, předložené k žádosti ze dne 23. 5. 2011. 

125/8 1) Projednala žádost Ing. Otakara Břusky ze dne 30. 5. 2011 o souhlas k připojení pozemku parc. 
č. 4096/3 na místní komunikaci Pustkovecká, 

2) vydává pro potřeby správního řízení před silničním správním úřadem souhlas k připojení 
pozemku parc. č. 4096/3 na místní komunikaci Pustkovecká, 

3) souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy – nájezdu 
na pozemek parc. č. 4096/3 z místní komunikace Pustkovecká, v max. šíři 4,5m, 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

126/8 1) Projednala žádost Stanislava Slováčka ze dne 1. 6. 2011 o souhlas ke vstupu na pozemek 
parc. č. 4223/1 v k.ú. Pustkovec pro účel umístění domovní kanalizační přípojky, 

2) vydává pro potřeby správního řízení souhlas ke vstupu na pozemek parc. č. 4223/1 v k.ú. 
Pustkovec, 

3) vyzývá stavebníka / investora, aby v souvislosti s navrženou výstavbou nejpozději do 60 dnů 
od ukončení stavebního řízení podal návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
vedení a užívání inženýrských sítí v pozemku parc. č. 4223/1, za podmínek, stanovených 
usnesením rady městského obvodu Pustkovec č. 331/24 ze dne 19. 5. 2008 

4) souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o právu provést stavbu domovní kanalizační 
přípojky na pozemku parc. č. 4223/1 v k. ú. Pustkovec, 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

127/8 1) Souhlasí s návrhem spol. Česká spořitelna, a.s., na uzavření dohody o změně smlouvy o 
běžném účtu, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření dohody dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá  
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128/8 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 31. 5. 2011. 

129/8 Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu městského 
obvodu: 

a. Sníží běžné výdaje na § 6171 pol. 6121 (ČMS – budovy, stavby) o 1 tis. CZK, 

b. zvýší běžné výdaje na § 6171 pol. 5137 (DDHM – nákup židlí) o 1 tis. CZK. 

130/8 1) Schvaluje návrh programu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu dle předloženého 
materiálu, s termínem zasedání ve středu 22. 6. 2011 v 1700 hodin a místem konání v 
zasedací místnosti úřadu městského obvodu, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh programu dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 5. zasedání 

131/8 Ruší své usnesení č. 109/7 odst. 3) ze dne 16. 5. 2011, týkající se požadavku na vydání nařízení, 
kterým by bylo doplněno nařízení města č. 7/2009 o vymezení úseku místní komunikace Stará 
pro pěší, na kterém se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí. 

132/8 1) Projednala informaci o hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 
městského obvodu za r. 2011, provedeném kontrolní skupinou odboru interního auditu a 
kontroly magistrátu ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2011, 

2) souhlasí s návrhem na odstranění zjištěných nedostatků dle přílohy předloženého materiálu. 

133/8 1) Rozhodla podat zhotoviteli UDI MORAVA s.r.o., IČ 25893076, návrh na uzavření dohody o 
narovnání vztahů, vyplývajících z původní smlouvy o dílo na dodávku projektové 
dokumentace ke stavbě „Zvýšení bezpečnosti pro pěší na ul. Pustkovecká“, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření příslušného dodatku smlouvy dle tohoto 
usnesení. 

Z: Marie Tichá 

134/8 Bere na vědomí ohlášení ze dne 5. 5. 2011, kterým Vlasta Konupčíková, dle plné moci ze dne 
11. 4. 2011 zastupující stavebníky Martina Ožanu a Moniku Müllerovou, oznamuje záměr 
novostavby rodinného dvojdomu na pozemcích parc. čč. 3988/2 a 3988/3 v k.ú. Pustkovec (obec 
Ostrava), dle předloženého materiálu. 

135/8 1) Souhlasí s návrhem spol. OVANET, a.s., na uzavření smlouvy o spolupráci, týkající se zřízení a 
provozování zóny volného internetu v budově č. p. 64 v k. ú. Pustkovec, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá  

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

� Kontrolu usnesení (splněna usnesení čč. 109/7, 113/7; trvá sledování usnesení čč. 41/3, 52/4, 53/4, 
54/4, 75/5, 100/6, 101/6, 106/7, 111/7, 120/7, 121/7)  

� Informaci o nutnosti provedení úprav dopravního značení v areálu VTP Ostrava 

� Informaci o nadlimitním strojním čištění místních komunikací 

� Nabídku vydavatele ÉTER.CZ na zveřejňování základních informací  

� Oslovení spol. LAVIČKY-ZADARMO.CZ pro Možnost umístění laviček do VKP a na zastávky MHD Opavská 

 

 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


