STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 24.06.2014
Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

818

Procedurální záležitosti

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
ověřovatele zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 24.06.2014, a to: Mgr.
Libora Olajce a Mgr. Petra Jurase.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
program mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 24.06.2014, včetně těchto změn:
Doplněné materiály:
Doplnění programu č. 1 - OO - Darování věcí ztracených a opuštěných - housle.
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Statut lázeňského místa pro statutární město Karviná

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon),

schválilo
stanovení lázeňského místa v Karviné, jehož vnější a vnitřní hranice jsou vymezeny lázeňským statutem.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon),
Úkol:
Určeno:
Termín:

31/2014/ZM
vedoucí OR
2014-07-31

schválilo

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

1

návrh Statutu lázeňského místa Karviná, Darkov za účelem jeho postoupení Ministerstvu zdravotnictví ČR k
dalšímu řízení s cílem vyhlášení statutu jako nařízení Vlády ČR, dle přílohy č. 1 tomuto k usnesení.
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Atletický ovál v Karviné - Novém Městě

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
schválit záměr realizovat atletický ovál v Karviné-Novém Městě na pozemcích p. č. 3435/275, 3435/395, 3435/396
v k.ú. Karviná-město včetně zázemí v budově OPF Karviná.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
schválit realizaci variantyovál šesti dráhový poloměru 36,5 m, šest drah 100 m včetně zázemí v budově OPF
Karviná a výkupů pozemků.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
zplnomocnit Ing. Emanuela Tlolku,
k projednávání
nutných výkupů nemovitostí s jejich vlastníky za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého
posudku, a to v termínu do 31.12.2014.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

uložilo
Odboru majetkovému zajistit vypracování znaleckých posudků pro stanovení ceny nemovitostí v místě a čase
obvyklé, jež budou podkladem pro jednání s vlastníky dotčených nemovitostí o jejich odkoupení do vlastnictví
statutárního města Karviné.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:
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Úkol:
Určeno:
Termín:

32/2014/ZM
vedoucí OM
2014-09-30

rozhodlo
požadovat po Ing. Emanuelu Tlolkovi zajištění dotace ve výši minimálně 50 % nákladů, a to zajištěním písemného
příslibu od poskytovatele dotace v termínu do 30.09.2014.
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Závěrečná zpráva z externího auditu provedeného u příspěvkové organizace Sociální
služby Karviná, se sídlem Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 70997136

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

vzalo na vědomí
informativní zprávu o externím auditu provedeném v příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná a informace o
dalším postupu uloženém Radou města Karviné.
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Darování věcí ztracených a opuštěných - housle

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
darovat Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, Majakovského
2217/9, 734 01 Karviná-Mizerov, IČ: 68899092, věci ztracené a opuštěné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Tomáš Hanzel, v. r.
.................................
Tomáš Hanzel
primátor
Přílohy

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
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PŘÍLOHA___________________________

Příloha č.č.11k kusnesení
Příloha
usnesení ZM č. 819

PRACOVNÍ NÁVRH PRO RM 23.6. A ZM
24.6.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne …
o stanovení lázeňského místa Karviná, Darkov a Statutu lázeňského místa Karviná,
Darkov
Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a
o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§ 1
Předmět úpravy
1.
Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karviná, Darkov (dále jen „lázeňské
místo“) a Statut lázeňského místa Karviná, Darkov (dále jen „Statut“), kterým se určuje režim
ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a
poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
2.

Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa a stanoví

a) omezení související s jeho výstavbou a rozvojem a zařízení, která se v něm nesmí
zřizovat,
b) činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují.

§ 2
Území lázeňského místa
1.
Lázeňské místo je tvořeno vymezeným územím v městských částech Karviné Fryštát, Lázně Darkov, Ráj, Mizerov a Hranice a nachází se na katastrálních územích
Karviná-město, Ráj a Darkov (příloha č. 1). Lázeňské místo zahrnuje dvě vnitřní území:
Hranice a Darkov.
2.
Grafické vymezení hranic vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je
vyznačeno na podkladě katastrální mapy v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3
Omezení související s výstavbou a rozvojem
lázeňského místa a zařízení, která se v něm nesmí
zřizovat
1.
Ve vnějším území lázeňského místa je zakázáno umísťovat stavby, zařízení a
provozovny, které by prokazatelně negativně ovlivnily vnitřní území lázeňského místa
fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nad přípustnou míru stanovenou
jinými právními předpisy 1).
2.
Ve vnitřním území lázeňského místa je v zájmu ochrany léčebného režimu a
zachování, případně vytvoření, lázeňského prostředí zakázána výstavba a jiný rozvoj
nesouvisející zejména s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a doplňkové ošetřovatelské
péče, lázeňského a občanského vybavení a tomu odpovídající dopravní a technické
infrastruktury a s ochranou zeleně.
3.
Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno umístění staveb a provedení
změn staveb a zařízení:
a) pro rodinnou rekreaci,
b) rodinných a bytových domů kromě nezbytně nutných bytových jednotek zaměstnanců
lázní v majetku provozovatelů zařízení k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
a doplňkové ošetřovatelské péče,
c) garáží a skupinových či řadových garáží, pokud neslouží pro potřeby lázní,
d) pro zemědělství,
e) pro výrobu, skladování a pro údržbu technické infrastruktury a komunikací,
f) s technologií, jejíž součástí je manipulace s látkami škodlivými horninovému prostředí,
g) překračujících limity hluku nebo vibrací určené jiným právním předpisem2),
h) překračující limity emisí znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěných do
ovzduší podle zákona upravujícího ochranu ovzduší,
i) nových dálnic, silnic a místních komunikací I. třídy.

Činnosti, které se na území lázeňského místa omezují
nebo zakazují
§ 4
Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s
použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací2 )
a) v pracovní dny a v sobotu v době od 18.00 do 8.00 hodin rána následujícího dne a
b) v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu podle zákona upravujícího státní a
ostatní svátky,
a to vyjma havárií a konání kulturních a sportovních akcí.

§ 5
1.
zakázáno

Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejně přístupných místech

a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních
zdrojů,
b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující.
2.
Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno
krmit toulavá a volně žijící zvířata.
3.
Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a
zvířata vyžadující zvláštní péči.

§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem

.

-------------------------------------------------1) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992
Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů, Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve
znění pozdějších předpisů
2) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Příloha č. 1
Vymezení území lázeňského místa a vnitřního území lázeňského místa
a) vnější území lázeňského místa Karviná, Darkov
se nachází v katastrálních územích Karviná-město, Ráj a Darkov. Celková rozloha
vnějšího území je 1273,4 ha. Hranice vnějšího území začíná na západě na ul. Bělidlo
(okraj parcely č. 3973/2 v k.ú. Karviná-město) a odtud probíhá podél jejího východního
okraje severovýchodním směrem, poté pokračuje podél ul. Ostravská a tř. 17. listopadu až
ke křižovatce s ul. Rudé armády, zde odbočuje severním směrem podél ul. Rudé armády,
na křižovatce s ul. U Vodárny odbočuje a probíhá severovýchodním směrem podél této
ulice až ke křižovatce s ul. Mickiewiczovou, odtud pokračuje jihovýchodním směrem
podél katastrální hranice mezi k.ú. Karviná-město a Dolní Marklovice nejprve souběžně s
ul. Mickiewiczovou, později od parcely č. 2383 v k.ú. Karviná-město pokračuje
severovýchodním směrem podél parcely č. 2373/2 až ke státní hranici s Polskou

republikou. Hranice vnějšího území dále probíhá jižním směrem podél státní hranice
kolem k.ú. Karviná-město a Ráj až k ul. Borovského v k.ú. Ráj a odtud pokračuje ke
křižovatce s ul. U Farmy. Dále pokračuje podél ul. U Farmy jižním směrem ke křižovatce
s ul. Polskou a podél ul. Polské se opět napojuje na státní hranici a pokračuje
jihozápadním směrem podél státní hranice až k rozmezí mezi k.ú. Ráj a Darkov. Odtud
probíhá podél této katastrální hranice, protíná koryto řeky Olše jihozápadním směrem a
poté u parcely č. 819/91 v k.ú. Darkov se obrací a probíhá severozápadním směrem,
přičemž kopíruje levý břeh řeky Olše přes k.ú. Ráj a Darkov až k dalšímu rozmezí mezi
k.ú. Darkov a Karviná-město u parcely č. 2041/1 v k.ú Darkov. Odtud pokračuje
severovýchodním směrem podél této katastrální hranice až k parcele č. 3981/38 v k.ú.
Karviná-město, kde se odděluje od jejího průběhu a dále probíhá podél východního břehu
vodní nádrže Loděnice severozápadním směrem až k parcele č. 3973/2 k.ú. Karvináměsto, kde se napojuje zpět na ul. Bělidlo.
b) vnitřní území Hranice lázeňského místa Karviná, Darkov
se nachází v katastrálním území Karviná-město. Jeho celková rozloha činí 32,8 ha.
Hranice vnitřního území začíná na ul. Žižkova u parcely 1793/42 a probíhá podél této
ulice severovýchodním směrem, po cca 100 metrech odbočuje na jihovýchod podél
parcely č. 1793/5 až k okraji lesoparku Dubina k parcele č. 4168/1, kde se otáčí opět na
severovýchod a pokračuje podél severního okraje lesoparku kolem parcel č. 4168/1,
4168/2, 1793/46 zpět ke komunikaci na ul. Žižkova (křižovatka s ul. Čsl. armády).
V místě křižovatky s ul. Čsl. armády u parcely č. 3988/9 odbočuje na sever a pokračuje
podél ul. Čsl. armády. U parcely č. 2610/1 odbočuje na severovýchod a probíhá podél
parcel č. 2610/1 a č. 2610/2 k parcele č. 2603, zde se otáčí na jihovýchod a vede dále
podél parcel č. 2595/1, 2584/4, 2584/5, 2584/6, 2411/1, 2411/7 zpět k ul. Žižkova Odtud
hranice pokračuje jihozápadním směrem podél ul. Žižkova, přibližně 80m před
křižovatkou ul. Žižkova s ul. Čsl. armády se hranice otáčí na jih a pokračuje podél parcel
č. 1793/45, 1934/2 a 1936. U parcely č. 1937/2 se obrací na východ a postupuje podél
severovýchodního okraje lesoparku Dubina až k parcelám č. 1922/5, 4168/7, 1922/4,
1937/1 a 1937/5, kde se otáčí zpět na západ a probíhá podél jihovýchodního okraje
lesoparku (parcely č. 1937/1, 1937/3, 1938/2, 1943, 1945/3, 1944/3, 1946, 1945/2,
1942/1, 1941, 1946), poté se napojuje na ul. Stavbařů a u parcely č. 1624/377 se otáčí na
severozápad a vede podél parcely č. 1796/4 kolem areálu hřbitova v Mizerově až k parcele
č. 1796/5. Odtud se otáčí na severovýchod a pokračuje podél parcel č. 1796/6, 1794/2 zpět
k parcele č. 1793/42 na ul. Žižkova.
c) vnitřní území Darkov lázeňského místa Karviná, Darkov
se nachází na rozhraní katastrálních území Darkov a Ráj. Jeho celková rozloha činí 22,3
ha. Hranice vnitřního území začíná u severovýchodního okraje mostu Sokolovských
hrdinů na ul. Lázeňské (parcela č. 2411/3, k.ú. Darkov) a odtud probíhá severním směrem
podél východního okraje místní komunikace ul. Lázeňské, u parcely č. 2432/2 v k.ú.
Darkov odbočuje severovýchodním směrem podél okraje areálu Lázeňského parku
(parcela č. 11/1, k.ú. Darkov), u parcely č. 12/2 v k.ú. Darkov se obrací a probíhá
jihovýchodním směrem souběžně s katastrální hranicí mezi k.ú. Darkov a Ráj podél
parcel č. 11/1 (k.ú. Darkov) a č. 438/1 (k.ú. Ráj) zpět k hranici mezi k.ú. Darkov a
Ráj. Dále pokračuje podél parcel č. 4/1, 2411/1, 2411/4 (k.ú. Darkov) zpět
k severovýchodnímu okraji mostu Sokolovských hrdinů na ul. Lázeňské.

Příloha č. 2

Příloha
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení ZM č. 822
Příloha č.
Housle+smyčec+obal Ant. Nečesaný
Housle+smyčec+obal Giovan Paolo
Maggini
Housle+smyčec+obal
Housle+smyčec+obalL.F. Prokop
Housle+smyčec+obal
Housle+smyčec+obal Štainer
Housle+smyčec+obal Stradiuarius
celkem

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

1 11 500,00 Kč

11 500,00 Kč

1

4 500,00 Kč

4 500,00 Kč

1
1
1
1
1

9 500,00 Kč
9 500,00 Kč
7 200,00 Kč
3 600,00 Kč
4 500,00 Kč

9 500,00 Kč
9 500,00 Kč
7 200,00 Kč
3 600,00 Kč
4 500,00 Kč
50 300,00 Kč
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