
Nová obvodní radnice  – narychlo, proč a pro koho? 
 

Přes dvacet let sídlí vedení města Ostravy (magistrát) i vedení městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz v jedné budově - v Nové radnici na Prokešově náměstí. 

Nejpozději od počátku letošního roku jsou však radní obou institucí natolik rozhádaní, že ještě 

v létě se má úřad našeho městského obvodu vystěhovat, a to nejspíše do objektu na náměstí E. 

Beneše, ve kterém do dubna sídlila Česká spořitelna. Ta se přestěhovala - kam jinam - než na 

Novou Karolinu. 

 

Rada městského obvodu vyhlásila „výběrové řízení na pronájem nemovitosti za 

účelem umístění sídla Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.“  Podle médií 

bylo již odmítnuto šest nabídek, některé byly velmi pozoruhodné, jako např. budovy na ulici 

Stodolní č. 18 a 20. Ve výběrovém řízení se jedná o desítky miliónů. Základní částkou je totiž 

6, 5 mil. Kč, což je roční výše nájmu, který předepsalo Statutární město Ostrava za prostory 

používané naším městským obvodem  v Nové radnici na Prokešově náměstí. Ve svém 

stanovisku vyjadřují zastupitelé ODS zásadní nesouhlas: „Obvod nájem 20 let za minulého 

vedení neplatil vůbec, důvod pro jeho uložení vyplynul zřejmě ze svévolného vystěhování 

zaměstnanců magistrátu z věžového domu na Ostrčilově ulici stávající radou městského 

obvodu. (Píšeme o tom v článku Věžák na Ostrčilce.) 

 

Vzhledem k tomu, že končí volební období, je šance pro nově zvolenou radu vyjednat 

jiné podmínky, eventuálně nájem úplně zrušit. Navíc není známo, že vůbec vedení městského 

obvodu  o výši – úpravě - současného nájmu s magistrátem jednalo.  Stávající rada městského 

obvodu bude úřadovat maximálně do  11. října 2014, ale o tak významném počinu, jako je 

stěhování úřadu a pronájem nových prostor, chce rozhodnout o prázdninách.  

 

Je třeba znovu a znovu opakovat: ke stěhování úřad městského obvodu nikdo nenutí! - 

Tak proč výběrové řízení, desítky miliónů za budoucí nájmy, které mají směřovat k 

soukromému vlastníkovi, miliony za stěhování, atd.? Komu vlastně prospěje plánovaný 

mezistav a kam potečou peníze za stavební opravy a nový nábytek? 

 

 

 


