Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 16/2013 ze dne 29. 3. 2013
Dotazy vztahující se k lesoparku v Karviné-Ráji.
Vyřízeno dne 11.4.2013 – žádost vyřídil Odbor organizační, Odbor majetkový.
Text odpovědi:
Dne 29. března 2013 bylo na e-podatelnu Magistrátu města Karviné doručeno doplnění Vaší žádosti
ze dne 27. března 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ).
K Vaší žádosti zčásti Odbor majetkový Magistrátu města Karviné informace již poskytl, a to
při jednání konaném dne 10. dubna 2013. Jeden výtisk zápisu „Protokol z jednání – poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ jste převzala, což jste stvrdila svým podpisem.
Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné (dále jen „správní úřad“) poskytl
informace, které vychází z hledisek jemu svěřených kompetencí a ke kterým je příslušný se vyjádřit:
K bodu 2. (členěno na samostatné části pod odrážkami)
- „rybaření v požární nádrži (jedná se o rybářský revír), pokud je tomu tak, pak odstranění plotu
kolem této požární nádrže“
Správnímu úřadu je z úřední činnosti známo, že na uváděné „požární nádrži“, není rybářský revír
vyhlášen.
- „vydávání povolení k odebírání vody zahrádkáři“
Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí (od 01.01.2012 Odbor stavební a životního
prostředí) vydal ČZS č. 20-Bažantnice rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami, dne
17.07.2009, pod č. j. MMK/094635/2009, které nabylo právní moci dne 06.08.2009.
K bodu 4
- „kácení stromů na parcele 594/21 (vydání povolení ke kácení)“
Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les, dne 07.11.2008, pod č. j. MMK/152575/2008, které nabylo právní moci dne
27.11.2008. Kopii tohoto rozhodnutí přikládáme v příloze tohoto sdělení.
- „vydání povolení ke kácení stromů (břízy), které bylo předloženo Policii…“
Vzhledem k tomu, že žadatelka neuvedla přesnou identifikaci, o jaké povolení se jedná, není
uvedeno parcelní číslo pozemku, na kterém dřeviny rostou, správní úřad nemá možnost věc posoudit
a požadovanou písemnost dohledat.
- „stavba rampy pro auto a uďáku u garáží (jedná se o černou stavbu u parcely 501/808 a 533/4),
pokud je tomu tak, pak její odstranění“
Správní úad provede úkony, které mu vyplývají z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v případě zjištění
nezákonného stavu, bude konat z úřední povinnosti, kterou mu tento zákon stanoví.
K části bodu 4 „povolení vjezdu vozidla do zákazu vjezdu (SPZ 4T3 0503) se vyjádřil i Odbor rozvoje
Magistrátu města Karviné s tím, že na uvedenou RZ, v průběhu roků 2008-2013, povolení výjimky
k vjezdu do zákazu vjezdu do lesoparku nebylo vydáno.
Příloha:

Protokol z jednání – poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
Dne 29. března 2013 bylo na e-podatelnu Magistrátu města Karviné doručeno doplnění údajů
k žádosti…………………………………… bytem……………………………., o poskytnutí informací dle zákona o
svobodném přístupu k informacím, týkajících se projektů revitalizace lesoparku v Karviné-Ráji.
Při jednání, které proběhlo dne 10. dubna 2013, byly projednávány níže uvedené body související
s činností Odboru majetkového s následnou odpovědí na dotaz:
1. Zpřístupnění projektů na internetových stránkách vztahující se k lesoparku Bažantnice
v Karviné-Ráji.
Tímto podnětem se budeme dále zabývat. Je to však otázka jednání mezi více odbory.
2. Žádost o dokumentaci k projektu úpravy potoku s požární nádrží v lokalitě parku Bažantnice
v Karviné-Ráji. Konkrétně se jedná o dotaz na změnu směru toku potoka, 3 cm bláta v korytě
drobného vodního toku, rybaření v požární nádrži (v případě, že je povolení požaduje se
odstranění plotu kolem této požární nádrže), vydávání povolení k odebírání vody zahrádkáři.
Změna směru toku potoka - Stávající vodní plocha v lesoparku na pozemku parc. č. 541/1
v kat. území Ráj je přírodní jezírko, které je napájeno vodou z drobného vodního toku Rajecký
potok. Na Rajeckém potoce byly v rámci stavby pod názvem „Revitalizace povrchových toků
Karviná-Ráj, 2. etapa“ provedeny v roce 2006 úpravy koryta a vzdouvajícího objektu tak, aby
byl zajištěn přítok do jezírka a zároveň stabilní průtok, který umožňuje ekologické funkce
vodního toku. Odtok z jezírka je zaústěn zpět do Rajeckého potoka. Stavba byla provedena
dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního povolení a byla řádně
zkolaudována. Projektová dokumentace byla zpracována odbornou firmou zabývající se
vodním hospodářstvím. (PD byla poskytnuta k nahlédnutí)
3 cm bláta v korytu potoka - co se týče stavu koryta toku, požádali jsme Technické služby
Karviná, a.s., v rámci běžné údržby o provedení pročištění vodního toku v úseku lesoparku
Bažantnice. Práce budou provedeny v průběhu dubna letošního roku a dle klimatických
podmínek.
Rybaření v požární nádrži – dle sdělení vodoprávního úřadu MMK nemá Český rybářský
svaz předmětné přírodní jezírko vedeno jako rybářský revír. Povolení k chovu ryb nemají.
Tato záležitost nespadá k působnosti daného subjektu.
Vydávání povolení k odebírání vody zahrádkáři: Českému zahrádkářskému svazu
č. 20 Bažantnice bylo vydáno Magistrátem města Karviné, Odborem životního prostředí
rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru pro potřeby
zásobování užitkovou vodou k zalévání zahrádek. Rozhodnutí bylo vydáno dne 17.07.2009
pod č. j. MMK/094635/2009, s platností do 31.12.2030. (kopie rozhodnutí byla poskytnuta k
nahlédnutí).

3. Žádost o dokumentaci k projektu revitalizace náspu v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji
s osázením stromů (parcela č. 541/12m 535/15, k. ú. Ráj). Konkrétně se jedná o reklamaci
vysázených dřevin (hrozba vývratu) a jakým způsobem a jak často se provádí kontrola
vysázených dřevin.
Reklamace a způsob kontroly – projekt byl žadatelce předložen. Vysázené dřeviny byly
reklamovány písemně, datum vypravení dne 28.03.2013, číslo jednací MMK/040877/2013.
Schůzka s realizátorem výsadeb proběhne v průběhu května letošního roku. Kontroly se
provádějí před uplynutím záruční doby fyzicky dle projektové dokumentace. Parc. č. 535/15,
k. ú. Ráj nebyla nalezena. (kopie žádosti o provedení nápravy byla poskytnuta k nahlédnutí,
rovněž tak PD)
4. Dotaz související s revitalizaci lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji. Konkrétně se jedná o
dotaz na cenu projektu, počet kácených dřevin, dendrologický posudek, novou výsadbu
dřevin a v které lokalitě se bude provádět, kácení stromů na parc. č. 594/21, k. ú. Ráj (vydání
povolení ke kácení) a vydání povolení ke kácení stromů (břízy), které bylo předloženo policii a
povolení vjezdu vozidla do zákazu vjezdu (SPZ 4T3 0503), doplnění víka kanálu, oprava
zábradlí u schodiště do lesoparku, průběžný úklid v lesoparku Bažantnice (vyvážení odpadů
z košů), stavba rampy pro auto a zařízení pro uzení (zda se nejedná o černou stavbu).
Cena projektu – cena realizace po výběrovém řízení 808.870,48 Kč včetně DPH.
Počet kácených dřevin – 51 ks kmenů.
Dendrologický posudek – výstupem odborného dendrologického posudku je posouzení
zdravotního stavu a biomechanické stability konkrétního stromu. V lokalitě byla provedena
podrobná inventarizace dřevin (dendrometrické údaje, posouzení poškození koruny, stav
dutin a hnilob, statická stabilita, sadovnická hodnota, pěstební opatření). (Inventarizace dřevin
byla poskytnuta k nahlédnutí)
Nová výsadba dřevin – v lokalitě bude vysázeno 32 ks stromů velikosti 16-18, ZB a 52 ks
okrasných keřů. Výsadba bude provedena na parc. č.594/26, k. ú. Ráj, v areálu kácených
dřevin. (Tabulka nových výsadeb a mapka se zákresem dřevin k výsadbám byla předložena
k nahlédnutí)
Povolení ke kácení dřevin na parc. č. 594/21, k. ú. Ráj – Tato parcela nebyla součástí
sadovnických úprav. O vydání povolení ke kácení na předmětné parcele nemáme
informace.
Povolení vjezdu vozidla – o povolení ke vjezdu vozidla do zákazu vjezdu s udávanou
poznávací značkou nemáme informace.
Doplnění víka kanálu – provedeno, šachtice na dešťové kanalizaci již byla překryta
poklopem.
Oprava zábradlí – zábradlí je již objednáno u Technických služeb Karviná, a.s., včetně
nátěru a instalace.
Úklid v lesoparku – koše v lesoparku Bažantnice se vyváží pravidelně Po – St –
Pá. V uvedené lokalitě se nachází celkem 3 ks. Dle sdělení společnosti Technických služeb
Karviná, která zajišťuje jejich vývozy, nebyly dne 31.03.2013 koše vyvezeny z důvodu
sněhové kalamity a dne 3.4. byl vyvezen pouze jeden koš. V současné době by měly být
odpadkové koše již vyváženy všechny. V případě, že byste zaznamenala, že koše nebyly
opět vyvezeny, sdělte nám tuto skutečnost na tel. čísle 596 387 213. Co se týká úklidu
v uvedené lokalitě, byl v loňském roce prováděn několikrát kompletní úklid celého lesoparku.
Současně byly odklizeny černé skládky a tři stanoviště po bezdomovcích. V letošním roce je
plánován rovněž úklid celé lokality.
Stavby na parc. č. 501/808, 534/4, k. ú. Ráj - záležitost nespadá k působnosti daného
subjektu.
5. Požadavek na instalaci dopravních značek při vjezdu do lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji.
Konkrétně nespokojenost vůči parkování osobními automobily pod duby na parc. č. 541/1, k.
ú. Ráj.
Instalace dopravního značení – na parc. č. 541/3, k. ú. Ráj, (odbočka z komunikace ul.
Bažantnice mezi hřištěm a zahrádkářkou osadou) se nachází dopravní značení C7a – stezka
pro chodce. Značení zabraňující vjezdu motorových vozidel je dostatečné. Kontrolu
dodržování závazných předpisů provádí městská Policie Karviná, popřípadě Policie ČR.
6. Požadavek na pravidelný úklid travnaté plochy pod okny domu s pečovatelskou službou.

Při vhodných klimatických podmínkách bude četnost úklidu prováděna v intervalu 14 dní, a to
prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací.

