
K rukám starosty Igora Trávníčka

Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, Hrabová

720 00 Ostrava 20

Věc: Budování kanalizace v jižní části Hrabové

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této žádosti oznamujeme, že nesouhlasíme s postupem 

příprav budování kanalizace v jižní části Hrabové, resp. s odsunutím realizace o 4 – 6 let.

Odkanalizování jižní části Hrabové bylo zahrnuto do projektu „Dostavba plošné kanalizace Ostrava“,  na
kterou byla v roce 2012 definitivně zamítnuta dotace z EU a stavba „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace
jižní  část 4., 5. a 6. stavba“ ztratila prioritu v postupu na realizaci  vodohospodářských staveb na území
města Ostravy.

Pro náš obvod je však kanalizace i nadále prioritní, a to jak z důvodu zrušení desítek septiků v dané oblasti,
tak s ohledem na rozvoj našeho obvodu.

V územním plánu je  pro novou výstavbu připraveno několik ploch:  B 225, B 228, B 229, B 230, B 231
a B 232,  kde je  navržena výstavba  desítek  rodinných  domů.  Nepřehlédnutelné je  také to,  že  stávající
zástavba od ul. Na Hurtě po ul. Slínová má problémy s odváděním splaškových i srážkových vod. Na celém
území Hrabové je problém s odtokem dešťových vod z důvodu vysoké hladiny spodní vody, které působí
problémy při požadovaném zasakování do spodních vod. Rovněž nově budované čističky odpadních vod
s odvodem vod do vsaků situací neřeší. 

Na stavbu 4. a 5. etapy již v minulosti bylo vydáno vodoprávní povolení a v realizaci bránila pouze doba
udržitelnosti komunikace Paskovská, která byla opravována z prostředků IROP.

V posledních letech jsme byli  opakovaně ujišťováni,  že po ukončení  udržitelnosti ulice Paskovské bude
budování  kanalizace  zahájeno.  Vzhledem  k tomu,  že  u  4.  a  5.  stavby  bylo  vydáno  platné  vodoprávní
povolení, a je potřeba zpracovat pouze dokumentaci pro provedení stavby a zajištění zadávacího řízení na
zhotovitele, není příprava realizace stavby náročná a mohla být zařazena do rozpočtu SMO co nejdříve.   

Na základě výše uvedeného jsme přesvědčeni, že proces řízení investic není řízený, že Magistrát má „hodně

rozpracováno“, ale nic není dořešeno a dokončeno, že v ryze praktických věcech převažuje politický vliv a

vliv  zájmových  skupin,  a  proto  se  na  Vás,  jako nejvyššího představitele  našeho MOb Ostrava-Hrabová

v dané problematice obracíme se žádostí:

a) o osobní prověření dané problematiky. 

b) o osobní jednání s našimi zástupci v termínu, který si předem dohodneme!

Žádost zastupuje výbor ve složení:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

Výbor  ve  styku  se  starostou  MOb  Ostrava-Hrabová  zastupuje  p.  ………………………,  bytem………,  tel.:
……………………..,email: ……………………, datová schránka: ………..  


