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Příprava kapitálového rozpočtu SMO pro rok 2009 a rozpočtového 
kapitálového výhledu na léta 2010-2012 – aktualizace údajů 

Městský obvod Nová Ves 
 

 
 

 
Komentář : 
 
 

1. Kanalizace Bartolomějská. Vzhledem k prodloužení termínu realizace projektu Nová 
Ves-inž. sítě – 2. et. CS 2, II. a III. etapa (org. 7086) Považujeme za nutné zrealizovat 
samostatné připojení na kanalizaci pro obytný dům na ul. Bartolomějská 4, a to 
s ohledem na jeho umístění v ochranném pásmu 1.stupně vodního zdroje Dubí. 

2. Multifunk ční budova. Od povodní v roce 1997 byly budovy školky a knihovny (jsou 
stavebně spojeny) pouze sanovány. Současné zastupitelstvo navrhuje obě budovy 
rekonstruovat na multifunkční zařízení, kde bude úřad městského obvodu , dvě třídy 
mateřské školy a internetová čítárna a případně prostor pro služby občanům. Projektová 
dokumentace, na kterou městský obvod zatím získal od SMO částku Kč 200 tis. , je 
připravena s celkovými náklady ve výši 25 mil. Kč.. MOb má na tuto stavbu 
rezervovány 5 mil  Kč z vlastních zdrojů.  

3. Dokončení protipovodňových opatření. Jedná se o dokončení protipovodňových 
opatření Mob Nová Ves v místě bývalého železničního mostu přes řeku Odru a 
navazující komunikaci. Toto místo se nachází na jižní straně obvodu v místech, kde 
došlo k protržení protipovodňové hráze v červenci 1997.V tělese bývalé železniční 
vlečky je umístěn propustek, který ale v současnosti nemůže plnit svou funkci, protože 
je z návětrné strany částečně zavezen a z návodní strany byla před něj postavena 
obslužná komunikace k šachtici kanalizačního sběrače (kolmo na tok řeky). Po povodni 
byla železniční vlečka těžkou technikou prokopnuta, aby umožnila rychlejší odvod 
rozlivové vody z území. Přes tento překop byla postavena provizorní lávka, která 
umožňovala spojení s MOb Svinov-Dubí. V době realizace provizorní cyklostezky byl 
překop bez náhrady zavezen s příslibem vybudování nového propustku. Řešením tohoto 
problematického místa je vytvoření příjezdu k šachtici kanalizačního sběrače z tělesa 
bývalé železniční vlečky (rovnoběžně s tokem řeky) a odtěžení současného příjezdu, 
který vytváří nejnebezpečnější místo na toku. Dalším krokem je potom vybudování 
funkčního propustku v tělese bývalé železniční vlečky. Odhadované náklady na realizaci 
činí 21 mil. Kč. Současně by tímto projektem byl vyřešen přístup pěších a cyklistů do 
Dubí. 

4. Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Po povodni v roce 1997 byla budova opravena jen 
v nejnutnější míře tak, aby mohla plnit svou funkci v činnostech SDH Nová Ves a 
v životě občanů Nové Vsi. Realizace oprav by přispěla ke zkvalitnění práce SDH, která 
je zařazena v poplachovém plánu města Ostravy v kategorii JPO III s předurčeností pro 
práci na vodě. Celkové náklady na realizaci oprav činí 4,6 mil. Kč. Na část nákladů, ve 
výši 1,5 mil na snížení energetické náročnosti budovy, bychom chtěli získat prostředky 
z OP ŽP ze SF EU, na PD z rezervy odboru ekonomického rozvoje. 

5. Oprava hřbitova. V roce 2008 získal MOb darem od Římsko katolické farnosti místné 
hřbitov u druhého nejstaršího kostela v Ostravě – sv. Bartoloměje na ulici U Hrůbků, 
využíván nejen občany Nové Vsi. Je nutno provést rekonstrukci oplocené z ulice U 
Hrůbků, vybudovat páteřní chodníky a osvětlení, rekonstruovat vodovodní přípojku  

      a budovu sociálního zařízení. Před hřbitovem je nutno vybudovat přiměřené parkoviště, 
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   které by sloužilo i návštěvníkům koncertů, které se konají v kostele sv. Bartoloměje. 
6. Opravy povrchů komunikací Nová Ves JIH.  Při výstavbě kanalizace JIH II. etapa 

budou rozkopány místní komunikace a bude nutno jejich povrch obnovit. Součástí 
rekonstrukce by bylo i odvodnění komunikací do stávajícího terénu. Současný stav je 
velmi špatný a dešťová voda zaplavuje v některých částech soukromé pozemky. 
Odhadované náklady pouze na opravu povrchů činí 11 mil. Kč.. 

7. Revitalizace rybníků Pod Bedřiškou. Lokalita je v současnosti hojně využívána 
Ostravany k oddychu, kolem vede komunikace vhodná pro cyklisty. Cílem je vyřešit 
vyčištění, odbahnění a odvodnění místních rybníků, včetně opravy propadajících se 
hrází a rekultivace ostatních ploch. V současné době je zpracováván projekt, na který 75 
procent z celkové částky 362 tis. Kč poskytl MSK, odhadované náklady jsou ve výši 7 
mil. Kč. Na realizaci projektu chceme požádat o dotaci z MSK. 

8. Oprava páteřní komunikace v areálu garáží . V areálu garáží na ul. Bartošova (628 
staveb) jsou komunikace nezpevněné, bez asfaltového krytí, pouze ze strusky. Uživatelé 
garáží výmoly dosypávají, tím se zvedla niveleta komunikací, což je příčinou vtékání 
vody do garáží. Na hlavní komunikaci příjezdu do areálu je nutno na stávající podklad 
položit asfaltový koberec v délce cca 200 bm. Na páteřní komunikaci je nutno odstranit 
štěrkové návozy, snížit niveletu, zhutnit struskový podklad s následným asfaltovým 
postřikem, vše na ploše 2 720 m2. 

9. Chodníky na ulici U Hrůbků. Jedná se o dva velice nebezpečné úseky na 
frekventované komunikaci U Hrůbků, kde často dochází k dopravním nehodám. Nové 
chodníky by plynule navázaly na stávající . Odhadované náklady činí 1,5 mil Kč 
.Budeme žádat o příspěvek z MSK v rámci prioritní osy 1.1.2 – bezpečnost na 
komunikacích. 

10. Oprava komunikace Knížecí.J edná se o komunikaci v nejhorším stavu na území 
MOb. Byla v minulosti vybudována na nezpevněném podkladu, v současné době je její 
povrch popraskán, s mnoha výtluky, krajnice upadají do okolního terénu. 

11. Rekonstrukce budovy a areálu technického dvoru na ulici Štěrková. Jedná se o 
budovu ve výpůjčce z majetku města, o jejíž svěření do správy požádal MOb v letošním 
roce. Nejsou zde provedeny po povodni v roce 1997 opravy typu výměna oken, dveří, 
vytápění, střešního pláště, zateplení budovy a zpevnění ploch v areálu TD. 

 


