
ANO
Vážený pane Bobku,

vážím si Vaší snahy o zachování rekreačního charakteru území lesoparku i skutečnosti, že se o toto 
území snažíte pravidelně starat (stejně jako městský obvod Poruba, který zde již zorganizoval s 
velkým úspěchem dvě velké úklidové akce). Avšak to, jakým způsobem otevíráte toto téma v 
posledních několika málo týdnech, mě velmi udivuje. V této souvislosti musím zdůraznit, že za celé
tři a půl roku v rámci tohoto volebního období spolek Lesopark Poruba neinicioval žádné jednání s 
vedením městského obvodu Poruba. Jediný kontakt mezi Vámi a zástupci obvodu k této 
problematice proběhl na Vámi zmiňovaném Porubském desateru loni na podzim. Za celé tři a půl 
roku tedy Váš spolek téma postupu městského obvodu Poruba v rámci území lesoparku neotevřel, 
naopak se na některých akcí jako například na Zažít Porubu jinak nechal veřejně slyšet, že na 
postupu v rámci předmětného území je domluven přímo s vedením města (připomínám, že 
předmětný pozemek je ve vlastnictví města, a že není svěřen městskému obvodu Poruba). Poprvé 
tak toto téma vůči městskému obvodu Poruba otevíráte až oním otevřeným dopisem před cca 2 
týdny.

V první řadě zdůrazňuji, že žádná hrozba, kterou se v některých svých textech, ať už na sociálních 
sítích či jinde snažíte uměle vyvolávat, aktuálně neexistuje. Neexistuje žádný platný záměr města, 
kraje či MSIC toto území zastavět. Naopak město disponuje studií, ve které se snaží hledat jiné 
alternativy pro územní rozvoj MSIC. A zároveň doplňuji, že ani samotný MSIC ve svém generelu 
rozvoje s touto lokalitou pro svůj rozvoj nepočítá. Historické záměry, které před lety vyvolaly 
obavy o změnu charakteru lesoparku, nejsou dávno aktuální, situace se tedy v této věci výrazně 
posunula. Výše uvedená fakta mě opětovně vracejí k úvaze nad tím, z jakého důvodu vlastně nastal 
právě teď ze strany spolku zesílený tlak konkrétně na městský obvod na toto téma.

Závěrem si dovolím dodat, že pokud jde o Vámi navrhovanou změnu územního plánu, tak z 
několika jednání, které jsem absolvovala se zástupci města k této problematice, vím, že i tou se 
město Ostrava zabývá.

K podrobnějšímu prodiskutování této záležitosti, která opravdu není jednoduchá, a v tom se jistě 
shodneme, Vám nabízím osobní jednání.

S přáním pěkného dne

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
starostka 

-----------

Vážená paní starostko,

rádi bychom upozornili, že obvod jsme neměli kontaktovat my, ale obvod měl kontaktovat nás / 
veřejnost a to právě na základě nadefinovaného postupu projektu Porubské desatero. Realizací 
projektu se zavazujete vůči tématům, které označují Porubané jako prioritní, činit kroky, informovat 
nás / veřejnost o tom, jak ve věci postupujete. Jak je ostatně uvedeno ve vaši zdrojích:
-„Ke každému tématu by měl obvod vypracovat přehled kroků, aby cíle dosáhnul.“ -„Městský 
obvod Poruba se nyní na všechna témata zaměří a při příštím veřejném fóru bude informovat o tom,
jak je naplňuje.“



Přestože téma Myslivny vždy obsadilo první příčku, žádné přehledy kroků jsme neobdrželi, ani nás /
veřejnost nikdy nikdo neinformoval, jak chcete cíle dosáhnout a co pro to jako obvod děláte. Proto 
otevřeným dopisem žádáme o informace. Pokud se tím Magistrát zabývá, jak uvádíte, tak o tom 
neinformuje - poslední informace na vtp.ostrava.cz je z dubna 2018.

Souhlasíme se schůzkou, ještě před úterním zastupitelstvem. Jinými slovy v pondělí 6. června, 
nejdříve ve 14:30.

S pozdravem

Ing. Martin Bobek
Lesopark Poruba

---------------

Vážený pane Bobku,

opět mě zaráží Vaše ultimativní reakce na můj vstřícný e-mail. Kdybych komunikovala já 
podobným způsobem vůči městu, jeho institucím, jiným obvodům či jakýmkoli jiným subjektům, se
kterými Poruba denně řeší mnoho věcí, jako teď Vy se mnou, troufám si říci, že bych 
nevykomunikovala nikdy nic, ba co víc, dávno by se se mnou už nikdo nebavil.

První volný termín v mém kalendáři, který Vám k jednání mohu nabídnout je čtvrtek (9.6.) v 10 
hod., popřípadě odpolední termín, pakliže Vám více k setkání odpoledne vyhovuje, tak ve čtvrtek 
od 16 hod.

S přáním pěkného dne

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
starostka

---------------

Vážená paní starostko,

mrzí nás, že náš přístup považujete za konfrontační a ultimativní. Z našeho pohledu jsme pouze 
rozporovali, že jsme vás nekontaktovali. Zároveň jsme poukázali na skutečnost, že pouze obec ve 
spolupráci s městem je tím, kdo je schopen ve věci něco konat (jak je definováno např. v rámci 
Porubského desatera).

Každopádně dnes se zúčastníme zasedání zastupitelstva, kde můžeme všechno společně probrat.

S pozdravem

Ing. Martin Bobek
Lesopark Poruba 



KDU-ČSL
Dobrý den, pane inženýre,

na základě Vašeho mailu Vám sděluji, že politický klub KDU-ČSL v Porubě je plně pro zachování 
lokality lesoparku u Myslivny coby rekreační a klidové oblasti. Změnu územního plánu, která bude 
toto zachování reflektovat, podpoříme.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Vojtěch Curylo
KDU-ČSL, předseda MO a politického klubu v Porubě



KSČM
Beru na vědomí, na podzim jsou komunální volby, je třeba podpořit kandidáty, kteří jsou pro 
zachování Myslivny jako takové!

Pozn.: reakci nám zaslal zastupitel Petr Gajdáček.



ODS
Vážení reprezentanti petice,

je třeba připomenout, že myšlenka výstavby rozšíření VTP v lokalitě kolem Myslivny je nápadem 
tehdejšího primátora Petra Kajnara (ČSSD), který Ostravu vedl v letech 2006-2014. Od počátku 
tento projekt nebyl podporován vedením městského obvodu Poruba, což bylo jasně deklarováno v 
listopadu roku 2011 kdy místostarosta Petr Jedlička (ODS) předložil zastupitelstvu zamítavé 
stanovisko ke změně územního plánu lokality z orné půdy na plochy pro bydlení a občanskou 
vybavenost.

Toto zamítavé stanovisko podpořilo 43 ze 44 přítomných zastupitelů. Od té doby došlo sice dvakrát 
ke změně ve vedení Poruby, ale postoj k lokalitě se nezměnil.

V tuto chvíli je projekt rozšíření VTP do lokality Myslivna fakticky mrtvý. Není v tuto chvíli žádný 
záměr a to ani plánovaný, který by vizi rozšíření VTP do lokality znovu otevřel. Což je skutečnost, 
o které jste jako reprezentanti petice pravidelně informováni.

Za SPOLU pro Porubu chápeme Vaši nespokojenost se skutečností, že územní plán zatím nebyl 
změněn tak, aby odrážel rekreační využití lokality.

Skutečnost je ale taková, že Statutární město Ostrava, jakožto majitel pozemků, přislíbilo 
předložení studie, která by představila rozvoj lokality tak, aby nadále sloužila jako místo pro 
příjemné trávení volného času v přírodě. Jakmile naši zastupitelé podklady pro studií obdrží, 
budeme iniciovat veřejnou diskuzi o návrhu tak, abychom byli schopni přijít s definitivní změnou 
územního plánu, který by byl v souladu s výsledkem veřejné diskuze.

V tuto chvíli všichni víme, že v lokalitě nechceme kancelářskou výstavbu a že chceme zachovat její 
rekreační charakter. Nemáme však žádný odborný podklad pro to, jak by se dále měla lokalita 
rozvíjet a na základě čeho by se měl se vší odpovědností územní plán změnit."

S pozdravem

Jan Dekický
Lídr koalice SPOLU pro Porubu



Ostravak

Vážený pane inženýre, 

dovolte nám, abychom Vás podpořili a opětovně vyjádřili svůj postoj k
ochraně lokality Myslivna. Chceme Vás ujistit, že záležitost podpory změny
územního plánu, je stále jedna z našich priorit. Zároveň mi dovolte, abychom
ujistili Vás i občany Poruby, že uděláme vše pro to, aby Myslivna byla do
budoucna oddechová a rekreační zóna. Uvědomujeme si, že Poruba je nejčistší
část Ostravy a už jen zastavění východních oblastí Poruby lehkým průmyslem,
se nám nelíbilo a nelíbí. Chceme se i nadále zásadním způsobem vymezit vůči
rozšiřování (zastavění) lokality Myslivna, ať už formou lehkého průmyslu,
výstavbou pro vědu a výzkum, popř. bytové zástavby. Myslivnu považujeme za
jedno z nejdůležitějších míst Poruby, která by měla sloužit pro sportovní a
oddechové aktivity obyvatel. Rovněž 10 459 podpisů na petici "za zachování
Myslivny jako rekreační a klidové oblasti" je pro nás, jako pro lokální
hnutí, zcela jasným signálem obyvatelů Poruby vůči vedení Poruby, resp.
vedení města. Hlásíme se k ochraně tohoto území a chceme podpořit veškeré
kroky vedoucí k iniciování změny územního plánu. 

Za hnutí Ostravak v Porubě

David Nespěšný



Piráti
Názor na problematiku porubského Lesoparku je pro ostravské Piráty konzistentní již od samého 
počátku. Jsme pro zachování Lesoparku v jeho původním záměru a to jako místa pro rekreaci a 
odpočinek. Zároveň si uvědomujeme potenciál celého území a v budoucnosti bychom jej nad 
zachování status quo dále rozvíjeli co do zlepšení kvality celého území  (například co do výsadby 
nových stromů a kultivace prostředí).

Co se týče otázky možného zastavění Lesoparku v rámci rozšíření VTP(vědecko-technologického 
parku), za poslední čtyři roky nedošlo k žádnému rozvoji, ať už v podobě záměru či studie na 
zastavění plochy Lesoparku, naopak spolu s MSIC hledáme na úrovni vedení města, kde máme své 
zastoupení, možnosti, jak zástavbou zahustit současnou plochu MSIC za kolejemi VŠB tak, aby 
byly uspokojeny potřeby VTP, ale zároveň jsme vhodně využili již zastavěnou plochu a neposouvali
se zbytečně mimo toto území. Dále pak probíhá hledání možného alternativního prostoru pro rozvoj
VTP, avšak mimo území Lesoparku. Najít takové pozemky není úplně jednoduché a to vzhledem 
k požadavku zachování propojení VTP s univerzitou. Máme snahu podpořit rozvoj vědy, výzkumu i
startupů a proto by v rámci agendy Lesoparku měla být řešena i tato problematika.

Můžeme Vás ujistit, že v rámci vedení města jednáme a konáme konkrétní kroky k tomu, abychom 
celé území kultivovali a zachovali jeho původnímu účelu. 

Pozn.: reakci nám zaslala zastupitelka Andrea Hoffmannová


	 ANO
	KDU-ČSL
	Dobrý den, pane inženýre,
	na základě Vašeho mailu Vám sděluji, že politický klub KDU-ČSL v Porubě je plně pro zachování lokality lesoparku u Myslivny coby rekreační a klidové oblasti. Změnu územního plánu, která bude toto zachování reflektovat, podpoříme.
	Děkuji za spolupráci.
	S pozdravem a přáním všeho dobrého
	Vojtěch Curylo KDU-ČSL, předseda MO a politického klubu v Porubě
	 KSČM
	 ODS
	 Ostravak
	 Piráti

