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Magistrát města Ostravy       
Odbor ochrany životního prostředí 

 

 

 

 

Vážený pane Slavíku,  

 

obdrželi jsme Váš dotaz, proč Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen 

MMO OOŽP) vylučuje možnost úpravy povrchu komunikace na ul. K Pilíkům v Ostravě-Hrabová, 

v části, která je součástí významných krajinných prvků (dále jen VKP) údolní nivy vodního toku a 

„Na rybnících (O.-Hrabová)“ (dále jen VKP 36), registrovaného v roce 1994, kamenivem pojeným 

asfaltem. 

 

 

K Vašemu dotazu MMO OOŽP sděluje: 

 

Předběžná informace se týkala komunikace na pozemku p. č. 2655 v k. ú. Hrabová, která se nachází 

vně zastavěného území a zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Ostravy. Pozemek 

je tvořen komunikací charakteru polní cesty s hlinito-štěrkovým povrchem, lemovanou v celé délce 

hodnotnou funkční liniovou zelení. Jeho severní část je součástí vymezeného území VKP36 

a dle platného Územního plánu Ostravy je tato součástí ploch krajinné zeleně. V souladu s tímto je 

v současnosti využíván. Změna charakteru komunikace a jejího povrchu na pozemku p. č. 2655 

v k. ú. Hrabová není s ohledem na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. žádoucí, a s ohledem 

na negativní změny v úrovni provzdušnění a vsaku srážkových vod v kořenovém prostoru 

stromů, což by bezpochyby negativně ovlivnilo jejich vitalitu a zdravotní stav. Rovněž zásahy 

spojené se zřízením konstrukčních vrstev takovéto komunikace jsou značným rizikem a důvodem pro 

vznik nevratného poškození kořenového systému těchto stromů, jež tvoří liniovou doprovodnou 

zeleň předmětné komunikace (zejména zhoršení zásobování dřevin vodou a živinami, nebezpečí 

vzniku kořenové hniloby  a snížení jejich provozní bezpečnosti).  Liniová zeleň se nachází v okrajové 

části VKP36, a nejen chrání jeho vnitřní prostředí před vnějšími vlivy, ale je rovněž významnou 

součástí biotopu živočichů a spolupodílí se na ekologicko-stabilizační funkci předmětných VKP.  

 

Hlinito-štěrkový povrch není překážkou rekreačního využití komunikace pro cyklisty. MMO OOŽP 

je známo, že na územím městského obvodu Hrabová probíhá cyklostezka umístěná na hrázi vodního 

toku Ostravice, propojující centrum Ostravy s okolními obcemi (např. Paskovem), na níž je s ohledem  
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na konstrukci povrchu možný pohyb koloběžek a kolečkových bruslí. V Ostravě existuje řada okruhů 

speciálně určených pro in-line brusle či skateboardy, kde je rovněž možné toto sportovní vyžití.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA 

vedoucí odboru  

ochrany životního prostředí 

 

podepsáno elektronicky 
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