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3, j{:{letť: v tom taky
JinÉ.vysvěilei`ínimiám.
S o{!vtjláíiím  i`ti Zttk{]n č.106/19íJB Sl). o svťjL}o{Ji]Ém  i)i'.ísL`ii]ii 1{ iiiíoi.imcí žátl{im o Ž.isiá!ií oíici{'ilního
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A lj{ťz hloLti)ýf.h výmlw vČ. smyslii, žÉ? jsLg m.vě[Iěli, ktly z{isetlá kr.ijské 7<istLii]itf]lswo, i)i.osím.



K®mu:
Př@dfflět: RE: Postoj města ke kanálu Dunaj.-Odra-Labe

From:
§ent: Friday, May 14, 20211:03 PM
T®: 4

Cc:V

§iJbject: Re: Postoj města ke kanálu Dunaj-Odra-Labe

Vážený pane

město Ostrava opakwaně a zcela jednoznačně deklarovalo nesouhlas se stavbou kanálu Dun{ij-Odra-Labe {dále
DOL).

Tento nesouhlas jsme odeslali směrem k panu , panu , na MSK -2x a také

jsme tuto skutečnost opakovaně veřejně deklarovali.

0 zahájůní prácl ii@ t®mto pr®jektu r®zhodla vlád@. K tomuto neprobíhala @ neprobíhá žádná možnost uplatnění
námítek. Pratože tak vláda učinila bez informování našeho města a projednání na místní úrovni, inicjovali jsme a
prosadili negativní vyjáčlření zastupitelstva města vůči tomuto projektu. Následně jsme byli kontaktování zástupci
ministerswa, kterým jsme také sdělili, že se stavbou nesouhlasíme.

Protože st@vbu pov@žujeme z@ nepřij@telnou pr® naše město, z důvodu neg@tivních dopadů na rozvoj měst@ @ životní

prostředí, začali jsme hledat jiné cesty, jak tuto stavbu zastavit. Z vlastní vůle a vlastní iniciativy.

A v tomto bodě je n@ místě si vysvětlit situaci a proces územně plánovacích dokumentů.

Záměr st@vby kanálu DOL je závazně ukotven dlouhodobě v Politice územního rozvoje (dále PÚR -PÚR navrhuje @
schvaluje vláda). PÚR je dokument nadřazený Zásadám územního rozvoje  (dále ZÚR -ZÚR navrhuje a schvaluje
MSK). ZÚR je pak nadřazen Územním plánům měst a obcí, tedy i územnímu plánu niěsta Ostravy (dále ÚP).

PŮR v sobě obsa!iuj€ úkoly kanál připravovat a zároveň v sobě obsahuje úkoly vymezit rezervu pro ti]to stavbu v ZÚR
a ÚP. Proto dnes, když se podíváte do ZÚR Moravskoslezského kraje a ÚP města Ostravy, tak v těchto dokumentech
tuto rezervu vidíte. Tato rezerva je v územních plánech (a věřím že napříč ČR) již od osmdesátých let minulého
století. Zjednodušeně řečeno je to zákonná povinnost kraje i města.

Zde navážu na naši aktivitu ve věci snaliy o zastavení přípravu kanálu DOL.
V minulýcli měsících probíhala tzv. aktualizace PÚR č. 4. Tato změna, se ale nezabýv@Ia problematlkou kanálu DOL-
vypuštěním územní reženíy prQ DOL Zabývala se jinými tématy, Proto dle odboru územnfhů plánování nebylo
možné upl@tnit námitky k tomuto projektu, v rámci procesu probíhající aktualizace.

(Dovoíím sí odbočit pro lepší vysvětlení.. je to stejné jako když máme jako město přijatý a schválený závazný
dokuiTi@iit ŮP -ten platíjako €elek, V době, kdy probíhá změna našeho ŮP, tak se ta změna zabývá vždy jen
vybranými atázkami. Např. tím, jestli se konkrétnf poze[nek parcelní č. 354 Íčíslo je ilustrativní}, který je v ÚP
defincwaný jako lehký průmysl má změnit těžký průmysl. Nezabývá se každým jedním pozemkem a informací ve
schváleném ŮP.  Tady i í}řipomínky je vždy možné uplatňovat pouze k tomu, co se aktuálně mění. V uvedeném
moďelovém připadě by to znamenalo, že nemohu tJplatnit v rámci této změny námitku k pozemku parc. č. 220,
pratože ta neíií předrriětem změny. Totažná je situace se změnou PŮR.)

Nicméně nás tato situace, tedy probíhají aktualizace PÚR, Insplrovala k nápadu, že toto téma našl žádostl otevřeme

1



a necháme vywlat nůvou aktualizaci PŮR v těch b®dgch, které se přípravy a záměru proj@ktu kanál DůL týkají. J©dná
se především o článek 198.
Proto jsme napsali na MSK žádost, aby se danou věcí začal Žabývat. Tiito věc jsme s nimi i konzultovali a právě proto,
že nám byla potvrzena informace, že podání námitek proti změně, která fakticky neprobíhá je pr®cesně nemožné,
koncipovali jsme ji rovněž tak, aby kraj učinil veškefé legislativní  kroky, které jeho realizaci Žabrání, včĚtHě [níciace
nové @ktualiza€e PŮR, která by se již touto problematikou zabývala.
Pro j3dnožftačnost tedy, žádný termín pro uplatnění námitĚk k tomuto pmjektu j§me ngpmšvihll, pmt®Ěe žádné
řízení, ktEré by umožňovalo uplatnění námitek k t®mu projektu dle odboméh® vyjádření odbůrů úzEmnihů
plánsvání neběželo.

Bohužel vyjádření ze §trany MSK bylo v této věci negat!vní tiak tividíte v citacích v přiloženém dopi5e, wedli, že by
nemělo smysl navrhovat aktualizaci PÚR), a pr®tc j5m€ opětovně kontaktovall MSK s výžvou k přehotiŤio€eníjčji€h
§tanovi§ka.

Vážený pane , město Ostrava konzistentně a proaktivně činí veškeré kroky k tomu, aby předmětný projekt
zastavilo. Činíme tak s vědomím podpory odbomíků na tuto problematiku, kteří stejně jako my jsůu přesvědčenif že

projekt bude mít negativní dopady na naše město.

A ačkoli se mohu samozřejmě poiize domnívat, z čeho vychází Vaše závěry, tak mě mrzí, že jeden cíleně
zmanipulwaný článek vyvolává v lide€h, kteří nedisponují Širším 5pektrem informací k dané problematice, zcela
chybné závěry. Článek opozičního zastupitele, jehož cílem bylo pouze poškodit vedení města, bohužEl poškQziije
Ostravu jako celek. S takovými situacemi se však jako společnost setkáváme opakovaně a je proto na nás všgch,
abychom si konstruktivně ověřovali informace předtím, než začneme nesmyslně napadat jiné lidi.

V příloze tohoto emailu Vám zasílám dopisy, které byly adresován  a pan  a
zastupitelům MSK, a protože byly schváleny orgány města, vyjadřují jednoznačné stanovisko města k této věci.
Zároveň zde přikládám i odkaz na dokumenty k aktualizaci PÚR č.4, o které jsem výše psala.

É±±Éji±±ÍÍŽ#±ff±±ŠÉ#±Ími±3i±É±±sÉ±Í±Ís±a±ťe#.*i==r±.±±±Ěgí!±g±±sfl±g±sĚ±aÉggi±Í±e±ÍÉi±±a±±šĚm.n=!É.s±aÉ±€#Ég±#sfig=
FĚžgjLSb!ikv/navFh-aktuaiiza€e-€-4"ĚřSiitikv~tižggŤmihs-r®ŽvSi#-€

S úctou a pozdravem

13. 5. 2021 v 7:49, 

Dobrý den,
jako rodjlý a celoživotní Ostravák jsem upřímně zděšen postojem zastupjtelů města k fantasmagorii s
názvem kaná! Dunaj-Odra-Labe.
Navenek proklamujete svůj nesůuhlasný postoj, ale ve skutečnosti„.?
Jako občan a volič chci znát důvody, které vedly k t®mu, že Statutární město Ostrava vča5 a správně
neocles!alo své námitky k tomuto "projektu", tudíž oficiálně nemá SMO námitky.
Mé spekulace:
1. Buď zaměstnáváte samé idioty
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2. Nebo tam sami už nemáte co dělat
3. Jedete v tom taky
Jiné vysvětlení nemám.
S odvoláním na Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací žádám o zaslání oficiálního
stanoviska Statutárního města Ostrava k problematice projektu kanál Dunaj-Odra-Labe a důvodů,
které ved[y k tomu, že se nepodařilo včas doručit námitky města proti tomuto projektu.
A bez hloupÝch výmluv ve smyslu, že jste nevěděli, kdy zasedá krajské zastupitelstvo, prosím.
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S€ffittiůáFffi§  mšst® ®S€Fav3

primát®r

Vaše značka:
Ze dng:
Č. j.:

Sp. Žn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E_mail:

Datum:

SMO/65425l/20/OŽP/

] 1 .   1 1 .  2020

Vážetlý P`m

Vážeii}'Í pane 

obi.acím  sc  na   Vás  vc  `Jěci  `Íodiiího  koricloi'ii   Diinaj  -  Odi.a  -  Labe.   By]{i  zpi.acovám  studic
proveditelnosti  voclního  koi.idoi.u  Dunaj -Odi.a -Labe (dále jen  .„5.f!íďj.€ pt.o`JťwJj./{pf#o.s'ťt."),  ktci`ou
pi.ojeclnala   vláda   České   i.epublik}J   a   svým   ustieseiiím   č.968   ze   dne   5.10,   2020,   Liložil{i

::]ěí,svt:pví`::,L::,Í:vio`:.,iů(iť.i,n`1,i:,::Set:::Pó'.:ltl,,.:,;S(ius€:i:|::,h:ds,:`áí:n,,,ti::.:ast:l,.:ledépRr,apvoy,szka:,a:i:ti):íi]|l:í;\,jl:kood:l|``:,k:í,
část pi.opojení OdL.a -Diinaj.

Stfltutái.ní město  Osti.čwa ncsoiihltisí s `isnesením vlády České  i.epubliky č. 968 ze diie 5.  10.  2020
`ic věcí  zahájení příprav Odei.ské větve vodního koridoru v ťiseku  Ostra`ta-Svino`J - státní hi.€tnice
ČR/Polsko -(Kožle), a to z iiášledtijících důvodů:

®     Zásadtii'm probléniem studie pi.oveditelnosti je chybějící zpi.acování dopadů na všgchny aspekt}Í
ochrany  životního  prostř.cdí.   Rozhodiiutím  vlád}Í  se  tak  problematika  vyhodnocení  doptidů
stavb}J  nekoiicepči}ě  přešowá  až  do  procesu  EIA.   Stiidie  pi.ovcditelnosti  n€řeší  dostatečně
dopady m zákon€tii chL.€áněné zájm}J tta úseku vodního hospodář§tvi' a ocht.aiiy př.íi.od}Í a krajiny.
Zásadní změna vodtiího režimu bLide mít siliiý iiegativní až likvidační vliv [ia stávající zejmém
vodní a nivní biotopy a na tič vázaná sj.olečenstva organizmů (\JčeLíiě zvláště chi`áněných di`LihL®i
i.ostlin  a  živočichů), a  to  nejen v  místě  sLavby,  ale v cclém  i.ozs{ahLt  šii.oké  iiivy  vodního tokiL.
Jedi«i  se  mímo jiné  i  o  biotopy,  kt€i.é jsou  soiičástí  L'izeiiií  ChL.áněné  ki.ajinné  oblasti  Pooď.í
(včetně př.íi.odních i.€zer\rací Rezavka a Po]anský les a iiáf.odní přírod[ií i.ez€i.\Íace PQlanská niva)
a i'izemí soustavy Natm.a 2000 {Ptačí oblast Poodří, Ptačí oblast Heřman§ký stav -Odi.ťq ~ Poolší
a evi.opsky významná lokalita Poodř.í).

®     Z  citované  s{udie je  patL.iié,  že je  iia\u.hováno  řeš€ni'3  kdy je  ii.wi.žena  no\Íá  ti.asa  iv+€k}Í a  iiová

podoba vodního koi.yta. Taje i]inohdy ved€»a na násypech mimo soLičasné koryLo řek}Í, ta vecl€
nově   iiad   tei.éiieni,   Jedná   se   o   řešeníS   ktei.é  je   necitlivé   a   devastLijící   k   takto   cei"ému
a  clirá»ěiiému  území.  Řeka je  pá[er-i'  celého  cliráněnélio  i'izemí,  ktei'é  s€  podél  sií  v  miiiulo`sti
foL.iiiovalo  a   \Jznikalo.   Bcz   ř.eky  tako\fé   i'izenií   zanikne.   Chi.áněná   ki.ajiiiná   ob]ast   vč€tně
iiadregioiiálního    biokoridot.Li   je    ži\Íotně    s    řekou    svázcána,    bez    existe]ice    řek}Í    dojde
k  neiiá\Ji.ati]}'Jm  změitám  v  i'izemí.  Vede»í  ž.eky  ita  samo§tati}ém  tělese,  at'  Liž  iia  náspti  nebo

PÍQkst®v® nám. S, 729 30 Ůstrava
1 /4         tmriíw,os tíava, € z

posta@ostíava.cz

lč 00845 451 B!Ě CŽ Ů0845 451
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foi.mě  mostiií  konstL'ukce,  fyzicky  oddělLije  tento  vodní  pi.v€k  od  ostatní  kL.ajiny  s  př.ímými
fatálními  dopa{l}Í  na  stávající  biotopy.  Navi.ženým  ř.€šetiím  dochází  k  riecitlivému  a  tvrdému
zása["  do   ki.ajínného   i'ázu  celého  př.íro(lního  území.   Soiičástí   nivního   území,   stávajících
biotopůS s iiimi pi.opojených  chi.á»ěných druhů živočichů a i.ostlin jsoLi i.o?,livové  ]ouky,  kt€ré
navržeiiým  ř€šením   zaniknou,   Přinese  to  změnu  ži\Jotního  prostředí  a  druho\;ého   složení
společenstev v území i v navzizujících vodních tocích.

§     Na\7i.ž€né    ř.eš€ní    Lwaž.Lije    s   vybudováním    př.ísťavu    v    městské    části    Mariánské    Hot.y3
kde  přgdpokládá  jeho  zapojení  do  městské  dopi.avní  infL.astL.uktui.y.  Jedná  se  však  o  jedno
z ]iejpostiženřjší€h území města z hlediska důslcdků bývalé pri®imyslové činnosti, které se město
již ]"ioho lct stiaží tt'ansfot.movat do stavLi i'tzemí s minimálním až nulovýni dopadetn na životní
pi.ostředi'.  Přístav j€  navi.žc!i do vnitřní části  města. Umístěním tak vznikne logi.stické centi.iim
mimoř.ádných  rožničrL®i,  které  si  mitně  vyžádá  napojení  na  veškeL.ou  dopravní  infi.asti.iiktLiL.u,

poči'iiaje dál]iicí,  městsk}'Í dopL.avní skelet,  řeku  i v  místě sc iiacházející žel€ziiiční síť.  Kromě
vazeb na vzdále[ié L.€giony využívající železniční a clálniční koi.idoi., bude do  logistik}Í př.ístavu
zapojena  komLmikaění  a  železiiiční  §íL`  iia  L'izemí  měst€t.   Tato   síť  neiií  na  takové  zatížení

pfipL.aveEia,  Přístw  tohoto   logistického  význaniu  s  takto  velkým  úz€mním  př€sahem  bývá
z uL.banistického hlediska umist'ován mimo zastavěná i'iz€mí obcí nebo na j€jich okt.aji3 v našem

případě  s€  však jcdt«Á  o  vnitř.ní  čá§t  města,  kdy  tímto  umístěním  biide  zásadiiím  způsobem
negati\Íně Qvlivněn jeho ui.b{mistick}'J i.ozvoj.

S     JedtMé sc pi.o  město Ostra\Íu i navazující obce o  nenahi'aditelné příL.odní i'izcmí,  ktei.é ovlivňuje

jejich život a tvoř.i' j€jich př.i'rodní a i.ekr€ační zázemí. Není zř.ejmě tř.eba zdůi.azňovat, že vcškei.é
zásahy do  takto chi.áněného prostř.cdí  miisí být citlivč a \J miniiiiální možné míř.€. Navi.ženým
ř.ešeiiím  dochází  k  iiecitlivému  a  t\ÍrdéLuii  zásahu  do  kL.ajiiiného  i.ázu  šiL.šího  i'iz€mí,  ktei.ý  tak
L)ude nenávL.atiiě poškozen.

®     V   několika   částech   ki.omě   zásahii   do   přírodního   ůzemí   stavba   bezprostřcdně   navazuje
iia stabilizov€iLiou zástavbug pře\Jážně i.odintiých domťi (tj. Koblov, Výškovicc, Nová Ves, Stará
Bělá), ktei.é mají chai.akter vestiického r€izii, a ten biide zásadně poškozen.

®     Rcalizací   záměru   v   navi.žené  pQdobě   dQjde   ke   zlioi.šení   sta\JLi   dotčených   vodních   útvaL.ů
a k iiegativtiímu ovlivnění minimálfiích zůstatkových pi.ůtoků velkého počtu di.olmých vodnícli
toků, nclze opomenout také zásťih do pJ.áv \Jlastníků stávajících povolení k nakládání s `Íodami,
ktei.é   musf  b}'ft  Žachovány.  Nelze  vyloučit,   ale  spíše   lze  očekávat,   zhoi.šení  pi.ůchodnosti
dotčených vodních toků z li]ediska migi.ace vodních živočichů.

®     Zcela jistě  lze  očekávat  také  zhoi.šení  k\Jality  vody  nejen  v  samotném  kanálu,  ale  současně
i  \J  navazujících  vodních  tocích.  Řeka  Odi.a  a její př.ítoky jsou  i.ecipientein  velkého  množství
vyčjštěných   spJaškov}'Ích   i   pL.i®imyslov}'ícli   odpadních   vod,   významnélio   množství   slatiých
důliiích  vod.  N€dostatečiié  pi.oudění  a  cii.kitlace  \Jody  ve  vodiiím  kaiiálu  povede  ke  změně
teplotiiího  a  kys]íkového  režimu  v  iiěin,  zkoncciiti.ování  znečištění  pť.inášeiiého  ř.ekou  Odi.oi]
i  jejíitii  přítQk}J,  miiiio  jiné  v  důsle(IÍ«  iŤe(lostatečných  samočistících  biologických  pi.oc€sů
v  samotném  kanálLi.  Důsledkem  bLide  rozvoj  eLiti.ofizace  vody,  zvýšeiií  koncentL.ac€  těžkých
kovů   a  jiii}'Jcli  pi.ioL.itních   látek   ve   vodě,   změtia   živoLního   pL.ostí.edí  a   di.LLhového   složení
společenste\í nejen v pla\Í€bním kanálu, ale také v na\Jazujících vodi]ích tocích,
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®     Za  fat{ální  důslcd€k  zam}'!šlené  stavby  lze  oz!iačit  j€jí  důsledek  na  pi.oblematiku  ovliviič!ií

podzemních vod. Realizací záměfu dojd€ k př-ímému ovliviiěfii' zdi.ojů hL.omadného 2ásobováflí
pitnoii  vodou  i]a  území  města  Ostt.avy,  Žejména  prameniště  Nová  Ves  -  Dtibí  ale  i  dalších.
Vzhledem  k  chai.akt€i.u  těchto  zdi.®jů,  závislých  bezpi.osď.edně  na  vodni'm  t.€žii"i  ř.ek}Í  Odt.}r
dojde  s  vysokou  pra\Jděpodobností  k jejich  zánikti.  Ti'm  by  byly  zmař€iiy  vysoké  inve5ti€€
vynaložené  měst€m  Ostrava  na  i.o2voj  tohoto,  pfo  město  stt.ategického5  zdi.oje  pitné  vody.
Dosa\Íadní   studi€   opomíjí   dopady   na   koncei`tL.ovanoLi,   nejen   vodohospodářskou,   \Jeř€jnou
infi.astt.uktui.u v hListě zastavěném městském prostř.edí.

®     JÍž od  70.  let mim]lého .století je vodní koi.idoi. bi»iaj - Odi.a ~ Labe hájenou stavboit v i.ámci
i'izemního  plánLi  OstL.av}J  a  fakticky  tak  bi-ání  zejména  i.eki.€ačLiímu  využití  €i  i.oz\roji  vodni'ho
toku Od,.a.

®     Celá  koiicepce  pi.ojektL) je  itž  Žastai.a]á  a  v mezidobí  došlo  k zásadnímu  útlttmu  kůksáťenství,
těžbě  iililí  a  c€l}'Í  L'€gioii  se  ti.€msfornioval.  Dochází  k zi]ačnémLi  odklonu  od  zprStcovftt€LskéhQ

pL.ůmyslLi zákJadní€h sut`ovin fl zcela jistě již n€biide taková poptá\Íka po lodní dopra\jě.  Pi.ojekt
tak, jak je na\Íi.žen,  bude vgJmi finatičně nákladný. Jsiiie toho  tiázoi`u, ž€ v}Ínakládžuié ±`imiiční
pi.ostředky  by  měl}í  být  směr.wáiiy  do ji]`ých  ob]astiií  i.egionu.  Například  do  Lik\Jitlace  stě'tl€
\Íelkého  množswf  stai.ých  ekologických  škod  \J daiié  obla§ti,  kde  v současné  důbě  fimiiční
pL'ostř.edky  chybí.  Jedná  s€  o  L'izemí,  ktet.á  sc  7. dťivodu  než.€šen}'ícti  stai.}'J€h  €kologických  škod
neniohou nově i.ozvíj€t.

®     PL`oti  realizaci  vodiiího  koi.ídoi.ii  Dunaj  - Odi.a - Lab€  se  postavil€i  r.ad& uiiivei.zit fl Qdboi"'ků
`; daiié  oblasti, jak je  patL.iio  mimo jiné  z PL.ohláše"'  odbor(iých  spol€čno§ti'  a  akademických

pt.aco\Jišť  k  zaháj€ní  př.ípi'avy  pJav€bního  koridoi.u  Diin{ri  -Oclra  -Labe  ze  dne  8.   10.  2020
a také řada samospráv.

Vzhlcdem k weden}'«n důvodťm V€€s žádám o změiiii usnesení vlády České L.€publiky č. 968 zc dn€
5.  10.  2020.  Mčsto  požadiije,  aby  př.ed  zahájením  dalších  fiÁzí  realizace  pi.ojektu  (př.ed  pi.oc€sem
EIA)  byla  zpt-acována  koniplexiií  podi.obná  anal}`Jza  dopadů  stavby  tia  životní  prostí.edi'3  včetně
`íyhodnocefií  soLt!adu  stavb}J  se  zákony ČR v  ob]asti  ži\rottiílio pi.ostř.edi' a  {lále podrobiiá  č±n&lýža
zam}'Íšl€né sta\Íby na dopraviií infi.astL'LiktLi[.u městas jej]' zatížcní, propustiiost a stavebně t€€hnickůu

i)íipi.ťweliost.

S obscahem  dopisii  souhlasilo  z<astLipitelstvo  města  s\Jým  iisnesením  č.1173/ZM] 822/18  ze  dne
1 1.   1  1 .  2020

S pozdi.{wem
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i.ada měst.a

Vašežnačka:      MSK 22437/202l
Ze dn©:
Č. j.:
Sp. Žn.:

Vyři2uj®:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

19.03.2021
§MO/247148/21/Úpa§Ř/
S-SMO/151957/21

2021~05-12           i#   ~8§~ŽSzť

Vážený pan

Vážený pane

Rada města Ostravy se svým dopisem ze dns 12.1.2Ů21 obrátila na Vás a Zastupite]st`m Moravskoslezského

kraje se žádostí o  up[atnění  připomínel{ k€  změně PŮR  a  současně také  o  iniciaci  al{tualizace  PÚR ve vě€i

zÍušeiií záměru  rezewy pro DOL na úzgmí SMQ* Důvody tohoto kroku jsou veřejiiě známé a jsou opřeny o

nezpochybnitelné negativní dopady záměru výstavby v®dního korid®ru do  urbanismu  našeho měst-a, jeho

dopravní  infrastruktury  a  především  do  vodnílio  režimu,  nivních  biotopů,  vodiiích  úwsi.ů,  !{vality v®dy a

Cliíáněné   krajinné   oblašti   Poodři'.   Záměr   umístění   přístavu   tak   výz"miiého   logistického   výžnanui

v zastavěné části našeho mě5ta negativním zpfisobem ovlivní rozvoj Ostravy a je pro město iiepřijatelný.

Dne 19. 3. 2021 jsme obdrželi Vaše vyjádření, v€ kterém wádíte, že „v tét® fázi není žád®u€í a nÉmělo by

smysl  iiavrhovat  aktualiza€i  Politiky  územníh®  rezvaje  České  republil{y  nebo  jiným  způsobem  zrtiščfií

projektu koridflru". Toto vyjáclření pwažujeme za z€ela klíčové sdělení ze strany Morav5koslezsl{ého krajg
k této problematice a jet!noznačnou negativní odpověd' na žádost SMO.

Za varovi`é a  neakceptwatelné považujem připuštění cliskuze  iiad umístěním přístavti na  úzé[iií Ostravy,
v její centrální části, což dl€ Vašeho vyjádření kraj naopak podporuje, ačkoli to považLije za 2ásadní tém3. Ve

Vašem vv.}ádvrenf  uvád{te..  „.„za  akcepta#atelný  úsek  od  státni.  hťaníce  v prostorti  Starého  Baí"t"ína  po

plavebiií komoru Přívoz,  respektive s předpokfádůným vzdutím pťo Žajištění provozu  uvůžovanéhů přístavti
Ostrcwa. Tat® ďí!čÍ etapa je díe našeho názoru akceptwatelná, s tiím, že o dcilším pokmčování koridorti buds

možno rozhodovůt v důiší etcipě, ve vazbě nti prokůzání jejího ekonomického užitkti".

Nově jsme  navíc,  prostředniGtvím  materiáli.i  předkládaných  panem  náměstkem  Unuck®u výl]or.ům  kt.aje  a

také prostřednlcwím médií, seznamováni s přímýmí návrhy MSK na kotikrétní umístěiií přístavu v centi.áliií

části Ostravy.

Žde se tedy zá5adně rozcházíme s názorem  kraje.  Nepovažujeme, z již známýčh důvodů, i#Tií5tění přístavu
v intravilánu  města  Ostravy  za  obti'žně  akceptovatelné,  jak  uvádíte  Vy,  ale  za  zcela  iieakceptovatelné.

Ostrava  se  dlouhodobě  potýká  s odstraňováním  negativních  dopadů  průmyslové  výroby  a  těžby  uhlí,
umisťované   vmínulosti   necitlivě   na   jejím   území.   Je   stále   řazena   mezi   města   snejhorším   životním

prostředím  vEvropě  a  čelí  pokračujfcímu  úbytku  obwatel.   Mnolio  ploch  města  je  Ž liistorie  dodnes
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kontamifiováno průmys!ovými, chemickými a dalšm provozy, což brání jejich smysluplnémii využití. Za t.éto

situace bv umístění lSgisticl{ého přístavii s převážně pr€imyslovou funkcí blízko geometrického středu měst@

bylo hrubou a ťienapravitĚlnou urbanistickou chybou.

Nepovažujeme   ani   za   vhodné,   připouštět   možno5t   dalšího   pokračování   koridoru   výhledově.   Město

roz+`Qdně nelze vnímat pouze z hled.iska „ekonomi.ckého užitku" a „zajištění dopravní dostupnosti``. Město .]e

nutné  chápat z l{omp!exního  pohledii,  z pomedu  cell{ového  i'izemního  rozvoje  včetně  dopadu  na  životní

pro5tředí   a   lwalitu   života   obyvatel,   l{teří  vněm   žijí.   Vaše   wjádření   bohužel   I{omplexní   pohled   na

problematiku ignoruje a zaměřuje se pouze na vybrané ďílčí aspekty správy města a l{raje.

Doplňující argumenty v zaslaném  vyjádření, jal{o  např.  argument o  nemožnosti  administrovat  připomínl{`/

!{ PÚR v wed€ném termínu považujem za zástupné. Na jedné straně jsme přesvědčeni, že byla-li by vůle,

iiic  nebránilo  t®mu  upl@ťnit  naši  připomínku  i  po  Vámi  nastaveném  !ntemím  tei.mínu.  Především  však,

s plným  vědomím  závažnosti  problematil{y  uplatnění  připomínek  k probíhající  aktu@liž3ci  PŮR  (a  to  i  ve

vazbě !" předcíiozí konzultaci se zástupci oc]boru územního plánwání MSK v době iJříprcivy našeho dopisu),

jsmg ri@vrii®u@Ii pi'ávš iniciaci iiové al{.'€i!aliz€icS PÚT{ vč€*i.iiě koiil{rét.fií€h úkonťi,

Vaše vyjádření v tomto směru chápeme t.@k, že Msl{ zmšnv Púi3 iniciovat ii€bii*]S.

Vážený pane é, máme za to, že veškeré opal{ovaně uváděné

důvody proti  stavbě  lt@nálu  DOL,  jsou  iiatolil( závažné  pro  lwalitu  a  udi'žitelnost  rozvoje  Ostravy i  celého

kraje  a  jeho  přírodních  hodnot,  že  je  třeba  pro  jejich  zachování  usl{utečnit  veškeré  kroky,  k{eré  zajistí

přeliodíioce!ií tohoto záměru a jeho deí-initjvní ukončení.

Zár®veň se oprávněně obáváme, že pokračování přípravy tohoto projel{tu, pořizwání dalších projel{čních a

ověřovacích  dokumentů  a  navyšování množswí investovaných finančních  prostřeclků  a alol{ovaného času,

mohou být nakonec v budoucnLi vážným argiimentem pro realizaci tohoto záměru namísto jeho ukončení a

opi!štění. Jsme  lilubace  přesvědčetii,  že  se jedná  o  neadekvátní hospodaření sveřejnými  zdroji,  k{-eré  by
mohly  být  vynaloženy  mnohem  efel{tivněji  ke  skiitečnému  rozvoji  města   @  celého   regionu,  např.  m

urychleiií  výstavb\/  vysol{orychlostní  ti`atě   a   Souvisejících   moclemizací  dopravníc!i   cest   nebo   k sanaci

el{ologických šl{od.

Vyžýváme  Vás  proto, 1{ přehodnocení Vašeho

stanoviska, 1{ připojení se k naší iniciativě pro změnu PÚR a 1{ zastavení prací na tonito  projektu,   Tal{é  Vás

žácláme  o  Žastaverií  vešl{eíých  al{tivit  a  podpory  MSK  směřujících  k  umístění  přístavu  n@  území  města

Ostravy.

za radii města
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Vaš® ziiačka:
Z€ dlle:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyiizuje:
Telefon:
Fax:
E_mail:

Datl'm:

SMO/013057/ŽI

2021 -01 -12

r

žád"  ®  uplaéiiěr.i  při#®fflíri®!€  k®  gměíiě  PúR,  F®*§p.  ®  iffiigisei  ®!#L!@liF.@g#  PÚP`
v® věgi g"š®ni zámčrw t'!g®mní ť®g®wy pi.® B®L n# úžgiffií Smc5

Váženýpanel

di"  5.  října  2020  pi.ojgd"la Vlád@  čc§ké  i.epubláky  stLidii  pi.oyt:ditghios{i  pro  v}.rsta`íbu  vo€lm'ho
koi.idoruDtmaj-Odra-Lal%ausnegenimč.968uložikimí§topr.edsedovivk'id*miiiist[.iiprfim}'sltia

§:,:][t]áťu.%tá::ÍFí]S:.rft`:tg:,%Íůypož[ť#áúí:&řáíg;ť:;5,já,k%d]e,[;:,E[éíř{Í::,íe,;[.š;:íjde:t,;t,ó3t.::D`t,mt;;eš:tg3,,Sst[{;adv,:;4

variat]tě podle sttiďe pi.oveditelnosti.

Zastupitelswo   Statutái.iiího  města  Ostr€iv#  projednalo   tuto   sk`itečnost  iia   Svém  zj}sedání  dn€
1].Iistopadu2020avydabktomutousneseftív]ádynesouhlasnéstaiiovisko.ZásadLú]mpi`oblém€i}i
studie  pi`oveditehiosti  je  chybčj{€í  zpraco`Íání  dopadů  na  všeelm}f  aspekty  Qcl"n}'  ~žív®tiiího
pi.ostř*cčtí.   Rožh®dftutím   vlády  se   tri  probleinaLika  v}Íhodnoůeri   clo}]adů   Sta\íb}Í   n€kon€epčiiě
přesowá 'dž do procesu ErA.

c::}:isd€ť}:':,Ťeysokv:]:::nu:]řae%L:e°d]:L::':],;á#%.:L§YkyéL:.g}::?bŤík;±.ig°dL.i'esí:.:t}'ÍLs:o#SÍ:P2Í;e:3ft(í):ří][t:;tsitač.`ÍLe}.Svém

PmúrealizacivodiiílmkuridoniDuťiaj-Odra-Labeisamotné„Oderskávětv€"scpsstavilatakéř.acta
univerzit a odbom{ků v obla§tech aclmiiy životního prostř.edí,  urb#ni3mu a arShitek{ur}r ft r®vnšž
nmol"  místních  samospi.áv.  Pi.Qjekt je pi.o§azfi`Játi,  a{riž pi.obšhla jftkákolív  §i[.ší odbSi.ná ttisku§e
o jcho potřebnosli ft dopade€h v území.

Jedná se zejména o následující důvody:
®    Studie  proveditelnosti  neřeši  dostatsčně  dopady  na  zúkonem  Shí.áiiěné  zájm}r  na  ú§ekii

vodníhohospodár.st`Ííaocluranypříi.od}Íakfajiny,

„      :#{a:.i:Ť:tll:áť€:.Žsfig 30 0Sďava
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®    Př.edmě{ná stavba vodního koi.idoi.u bude mft obi.ovské negativiií dťislgdl€}J 'nft Skosystéi-[i Sf
životn{  pi.ostřť,"  obecně  v okoH  ř.€ky  Oůjy,  kteL.á  pi`otéká  územím  statutá.ntiho  měs"
OstL.avy.

•J    Negativiiě   ov]iviií   urbafii.qi.iius   měst€{   i   rozvojový   potemciál,   vč€tfiě   Šiabilizovai"
z@.Stwěiiého ú.zem{ a. dopravní infrastruktury města.

{3Dojdelgzásadn{ziiiěněvoclriíhoi.cžimu,k{St.ábudemítsilnýnegativriíažlik`Jid{qúčnívWfla.
st-ávajícížejméim.vodnícinivn{bíotopyananěvázai3áSpolečenstvaoi.ga.itiziťrii,

ij    Zhoi.šeiií   §tavu   dotčených   vod{-iích   út`'attů   a,   lc   nega.tivfltmu   ovli`íriěn{   mii]ímálníSh
zůstatkovýchpt.ůtokůvelkéhopočtii,drobflých`.rod}úchtoků.

Ů    Zhorš€ní  kvality  vod}f  fisjefl  v  samotném  kíiflálu,  ale  současné  i  `r  iiavazujících  vodn{ch
tocicih.

Í.é    Hímé  ovlivně&]í  '/.di.ojť]  Ju.o]nadného  Žásobováii{  pitnou  vodou  na  ťi.z€mí  městiě®  Ostrav}J,
zejménRpr€im.eništěNováV#S-Dubí,sti.ategickéhovodníhozdi.ojo.

w     Cslá   koncGpcS   p{.ojektu   jů   `Jelmi   z€istai.€!lá..   V   mszidobí   došlo   kzá§a€imíi-€iu   útlumit
kok3á-i.Síi§Wí, tě,ž.b}J uhlí  a c$1ý i.egion s€ ti.aitsformo`Jal.  Doohází  k ziiačnémti odJ€1oiiu  oal
7.pr&covate]s{í.éhop}.ůmysluzákladůícl]svu.ovinazcela,iistějižn€budí.3tčŤ.!{.ovápoptá`Jl#.im
lodití {1opi.avě.

t.3    Uiiiístění  p.řístavu  tak  výz"]imého logistického  význai.nu  v Osti.avě+vlaL.iánských horách,
tedy  Lipi{!3ff#i  města,  zá§adním  způ§obe.m  nsgativflě  ovlivn{  i.ozvoj  této  části  Ostr"  z
hledisk~a.v}..užitíúzemífi.di.t}hotnšrtiz`íojceléhoměstaajehodopi.a`'níinfi.{istrul{ttii.i!.

Č;ť    Navi-Ž6n}'qn  řěš€nfii]  dooliáz{  1g jiecit!ivému  f.  tvi.déinu  zásal"  do  lfl.ajimiého  i.áz.u  ši.L.šího
ůzemí, kA[ei.ý tak bud€ nenávratně iJoškožm

Myšlenlflivýsta`ÍbyvoctníhokoridoL.uzcelapochopit€1nědoprovázíkQiic€L]ěníf].závaznéi"oiiiítni`tí
předpoklá€lfiiié ti.asy do je€tiiotliv}''ch tizemníoh dokLimen#i na úi.ovni států, lfl.ajů a ná$1edně tď€é
ti.asoti   dotčenýs}i   měst.   Týto   úzi3i-iiní   i'ezsi.vy  již  de§etiletí   blokují   úzeri   pl.ed   „nežádoucí
Výstavboi]..  {i poiiechávají jej  pro  volnou př.{ťodu.  Paťadoxně tak napomohly  iidL.žení  přírodnílm
chai.aktei"  `J t'i'zeiní,  ktei.ým  měl  }.:anál  pi.ojít,  dokoncc  napomohly  kvalitati`Jnfi-nu  i]osunu,  l#1y
v těclito  ti.asáoh  po§tfiipsm  ča§ti  v2nil€1}r  územrií i.ezei.vace,  ch.[.áněné  ki.ajímé  oblasti,  výziiamé
§}rstémy  ekologické  stability mnohd.v v takovém i.ozsah`i  €i kvalitě,  který je dnes pro  {ato města
jejich  iieoddělitdnou  §oti#ástí,  a  bez  lsterého již  ngjsou  Schopny  oxisto"t3  "jí-li  si  zaohovat
souě@Snou kvftlitu bycllen{ `J něm.

Na mzd{l od  doprťi`Jní a Lcclmické iiifi.asti.ul:tur}t', u ktsr}''ch lzs navi.hovců ft i.efttizo`Jat jejich nové
trasy,mnohdyizselajinýmťizemím3pakuti.agyvodníhokoridorujesvá7.ánastrasoudanéť.eky,
v našem  přípaclš  řeky  Odi.a.  Řék€i  je  vždy  výanamiýrn  pr`Jkem  v územ{,  ktei.ý  ovlivňuje  jeho
kvalit}r.   V př.ípadě   našsho   města  je   Oclrti   pát.eří   významného   a   nenahraditelné.ho   př.írodiiího
prostředí,ktcitéř.ekuobklopujeaktei.éjesiúexístenčiÉsvázáno.Pi'otékáúdohúnivou,tvoř.ípátež.
nadi.egionálffiího biokoi.idoru  a je i]ři.+i.o  Svázána s Cliráiiěnou ki'ajíimou oblastí Poodr.Í,  Clu.áněná
ki.ajiin%ioblastmái.ozlohu81,5kme.Př.€diuětsmjej{och.anyjeharmonickyutvář.enálfi.ajri#iiúvy
řeky Ódi.y  ft jSj{ch přítoků sc 7.€icliov."}''rni  přírodm'mi i)i.ocesy přiro'zenélm nivního  ekosys{ém`i,
§  typickým  h'ajiiu`}'Jm  i'ázem  tvořen}'Jm  množstvím  ciúd*v  lučm'ch  @luviálních  poro§tů,  poi'o§tů
lužníholesa,seznaěii}.Jmzas{oupsmfmdť.B`'in{.i.ostouclchmiinoles,se§t€ii.ýmíi.ameiiyvodníchtoků,
trvalýini  a i3ei.iodickými tfměmi, pi.amcništi ve svazích ř`íčn{ch teras a iTbníl# s di.iihově psstrot`
floi.oti{ifi`inousfimkcí`Jýziiam.iiétihovéza§távkyvodtilchptákťiaspřirodnímihodnotamilq.aji[iy
3poč{vajícími  `'  zachovalé  d}mamice  přii.ozenýoh  r.íěn{ch  }}i.ocesťi  mei`ndriijícídi  toků  a  i.ežimu
pwrchovýcl`i`ozlhrů.Před»iě{emt]c]u.anyjsoutaké}nolď€idiHspolečenstvaananěvázanévzáci`é
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a  zv]áště  chráněri  drubf'  rosllin  a  živočichL.i.  V doteku  .ie  Lgtai.{"  VSí  i]ad  Ofldřejníti  fmvazw.g
n€i  Ji§tební6k"i   i?íbníčiií  sougtavu,   Součást  Clifáiiěiié  krajímé   obl{isti   Poodří,   t+'t}iHící   smiljoi.
28  meiišícli i  většfch  iyb}iikfi,  Ůddělenýsti  od  sSbS hrázemi  a  lQtikami.  Jedná  sS o  mmliraditeliié
příi.odri  i'iy.enú  ktei.é  ovJivňuj.€ j€ji€1i  žívot  a  hfť}í.í jejich  př.íi.odflí  a  r€ki.€ačfn  'Í*áž€mí,  Vešk€i'é
2ás.ql#c!ot@kbShr€hěnéhopros{řgdímLisíb}'ílcíilívéavminimáhifniožnémiixe.Jeiiaimé.,žeÍ
vminiilostizpi.acovaiiáověr.ovacís{udíepi.oveditelnostiKa!iáluD0I,sijcvš€#hvýšet]ved€nýc}i
sk`itečmstíplněvědoma.Najína`Írženémř.ešení,kter}'JmSesnažístoutokvalitouvyp#řáďit'*tedy
ř.ešenfikdciivažujesvedgiifinkanálu„nad"tímtokvali{nímpr.íro€liiíinťráemíi"jeevíde*itn{,že
každýzásalidoi'izemi'jeje}ionenahffidítelný.inpoškoz€nínt.Navržen#iiřeše.Wit]všaktakédůGhází
k ri€ci{livé"  a  t`'i.déim  zá§ahu  dn  ki.ajimého  rá7.u  celého  při'Í`odn{ho  územi',  I{ter3't  tak  biid#
iieiiávi.atně7.riič€n.

Váž.*i"ťmli áiiie.zuto2ř.evÉ3Škefétivedenéctůvoč'*j"unatQli!{
7.á`Jažiiépmkvaft"tiudi*ř,itehostrozvojeOstrayyiccléhoki.ajeiijShopř.}.rSdni'clihodnot,žeje
třeba  pm  jejieh  zachovári  L]skut€čz]it  v3škei'é  kťok*  ktcré  Žtcjísti  př.ehod!tc]€gu'  toht]to  z±iničHt
a pokud možno i jeho zrušení.

ZtohotodůvodusiVásdovolujemevyzvatkpřpíť]ojgníseknašísf)€tz€sLněřiijítikÚpLtštěiií.*Žámš"
výstavb}tvodnílmkoi.ido"iD0I#avtako`Jémpf.ípa€lčab}Jst€přijaliveškei.él€gislativiu'ki.okHktů`i.É
toinuto   zámě"   z:abi.ání.   Žátláfl"   Vás,   ai'  v tomto   směru   iiplatníte   připomínku   k pi.obíluijí#í
aktL]aližaci  PoliLiky  ítzgmnfho  rozvoj€  nebo  ÍJiícíLtjete  aktualážací  iiovou  kt€#i  ]{ toínu{o  zi.L]š#ní
buc!€ směř'ovat.

Na  zÁk]adě  výše  uvedeftého  pL.oto  navi.huj€Lii€  ~z  i]latiiého  Ž»ěi]í  PoJitiky  úze]i"ílio  i.ozvůje  ČR
v}Jp"čláiiky180a198,sowí§ejí#íchstoutopi.oblsmatíkouauvedenýchvkap.7„Dalšíúkoly
promiiiisILi.swftjinéú§tr.€dníspi.ávníťiřadyapi.oťizemiiíplánování".Vpodkap."„Úkolypro
mínisferstva a jifri spi.á"ú ůř.ady",  je čl.180 st{inoveno: PJ'ověřit účelnost a reá!nost průpl.wjm
spQjení    Duiiaj-Odra-Libe    (DÚO-L)    s    cílem   pQsoiidit    y úplných    ciii.opsk}'ťch    sotwíslt}stecli

pi.oblematíku  jel"  možiié  realizace  {včeliiě  emJíi.onmeiitálnfch  .i3psktů),  přepi.avní  t'i#iniiosťi  a
iiivestiční   nái.očnos[i   jednotlivých   o€1věwí   (zodpovídá:   Minísfei.stvo   dopi.avy   ve   spolup{.áci
s Ministef.Stv€m   život*iího   prostř€dí   a   Mínistei*stvem   Ž€mčděls{`ÍÍ,   v t€i.míinj   do   r,   2018)   a
vpodkap.7.4„Úkobpi.oúzemnípláiiování",čl.198je+§tanoveno:vymezsiiíúzemnírežervypi.o
prfiplavnísigojSiii'Dunaj-Odra-Lab#(D-0-L)a(1odobyi.ozliodnutívládyodalšfmj3ostuini7,ajištěiií
L'izeiimíochrany.(zodpovídají:Paťdubický,O]omouck}'',Jjhomoravský,Z»"WaMQi.a\Jskosležský
kl.aj)'

;:::.:3::::á`rao`',';;t;::'á:|eí,t:?ey,,.:'.:itTká,,ťeíi:'á;:ibpone#,vf,#á,,s,;:.u!.á|:.;nay:eáí:::,,"ůtĚ:,;.,n:,:ga|f.z:,`||:|:;
plánováiií"u[o#zriišílvi'ize]]mfchdokLiniente€hvymez€níúzeii"Í].cžsf.vypro}]rĚiplavníspoj€ní
Dtimj-Odi.a-Labe (D-0-L).
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