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Radnice 
bez dluhů

Estetizace hlavního nádraží v Ostravě–Přívoze
Letos jsme dokončili rekonstrukci přístřešku pro cestující, 
kteří čekají na tramvaje a trolejbusy.
V dalších etapách budeme realizovat celkovou obnovu 
ploch a kašny, vybudujeme bezbariérovou rampu pro 
přístup do budovy hlavního nádraží, rozšíříme počet parko-
vacích míst na dvojnásobek, plánujeme výstavbu nového 
polyfunkčního objektu s expozicí Camilla Sitteho, kavárnou 
a vyhlídkovou věží, provedeme sadové úpravy atd.

Miroslav Svozil na Facebooku
www.odsmoravskaostrava.cz

V uplynulém volebním 
období jsme investovali do 
rozvoje Moravské Ostravy 
a Přívozu 545 mil. Kč. 
I v budoucnu počítáme 
v rozpočtu městského 
obvodu s minimální výší 
investic 100 mil. Kč ročně.  

Před 4 roky jsme převzali 
radnici se 75milionovým 
dluhem, který jsme splatili 
do poslední koruny. 

Rozpočet městského obvodu 
posílíme v následujících 
dvou letech o 150 mil Kč 
z evropských fondů. 

Obnova Komenského sadů
Projekt zahrnuje kompletní obnovu promenád, laviček  
a svítidel, vybudování altánu, vodní plochy a kašny a nové 
promenády nad řekou Ostravicí.

Na oba projekty budeme žádat finance z fondů EU.



Bezpečné 
a čisté ulice 

Pořádek v městském obvodě
Převážnou většinu městského obvodu  jsme zbavili černých 
skládek. Na úklid ulic a údržbu zeleně věnujeme ročně 
z rozpočtu radnice více než 35 milionů korun. Potřebu-
jeme  však vaši pomoc i spolupráci, např. tím, že nás na 
nedostatky upozorníte. Můžete tak učinit i prostřednictvím 
webové stránky www.moap.cz/čistota-a-poradek. 

Moravská Ostrava 
a Přívoz

Prosadili jsme vyhlášku  
o omezení provozu 
výherních hracích přístrojů.  
Budeme usilovat o její 
rozšíření a zpřísnění 
legislativy pro oblast 
videoloterních terminálů.

Iniciovali jsme vyhlášku 
o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejnosti. 
Budeme vyžadovat 
její nekompromisní 
dodržování!

S naší spoluprací zavedla 
městská policie systém 
okrskových strážníků. 
Naším cílem je i nadále 
úzká spolupráce policistů, 
strážníků a občanů.  

Bezpečnost našich seniorů
Budeme pokračovat v projektech, které jsou určeny senio-
rům: „Doma v bezpečí“ = montáž bezpečnostních řetízků  
a kukátek, „Senior linka“ = nouzové tlačítko, díky němuž 
jsou senioři v případě zdravotních problémů a ohrožení 
majetku či života okamžitě spojeni s tísňovou linkou  
městské policie.



Školy s moderním 
vybavením, školka 
pro každé dítě

Českoanglické vyučování na základní škole
Na ZŠ a MŠ Ostrčilova opět podpoříme projekt bilingvní 
(dvojjazyčné) výuky s mezinárodním certifikátem. 

Miroslav Svozil na Facebooku
www.odsmoravskaostrava.cz

V roce 2011 vybudujeme 
na 9 základních školách 
42 multimediálních 
učeben pro výuku jazyků 
i odborných předmětů 
(vybavených počítačovou 
a laboratorní technikou, 
interaktivní tabulí, 
reproduktory, sluchátky 
atd.).

Každému dítěti nad 3 roky 
najdeme jeho školku. Letos 
jsme neodmítli ani jediné 
dítě. 

Základní školy budou moci 
i nadále soutěžit o peníze 
na své projekty formou 
grantů, grantový systém 
rozšíříme i na střední 
a vysoké školy v našem 
obvodu.  

Rozvoj hřišť a podpora sportovních aktivit
Obnovili jsme Dětský ráj na Sadové ulici a Indiánské  
městečko na sídlišti Fifejdy.

Spolupracovali jsme s městem na vybudování miniakva-
parku na Čapkárně, obnovili jsme sportovní komplex na ZŠ 
Gen. Píky. Podporujeme projekt humanizace řeky Ostravice 
pro rekreační plavbu a další rekreační využití, ze sportov-
ních aktivit například tenis, basketbal a házenou.



Více parkovacích 
stání

Ve spolupráci s městem 
a privátními investory 
zahájíme výstavbu 
záchytných parkovišť 
a parkovacích domů 
– začneme parkovacím 
domem na Purkyňově ulici 
(cca 300 míst). 

Součástí regenerace 
sídlišť bude zvýšení počtu 
parkovacích míst – v roce 
2009 bylo zřízeno 55 nových 
stání na sídlišti Šalamouna, 
letos vznikne  dalších 50.

Estetizace hlavního 
nádraží: v prostoru před 
hlavním nádražím bude 93 
parkovacích míst, 
v prodloužené Skladištní 52.

Nová pracovní 
místa 

Podpoříme místní průmysl 
a živnostníky, projekty 
s vysokou přidanou 
hodnotou, nové technologie, 
podnikatelské inkubátory 
a inovační centra.

Střed města oživíme 
obchody se značkovým 
zbožím.

V našem obvodu umožníme 
konání populárních 
farmářských trhů i obnovení 
tržnice.



Kandidátní listina

Moravská Ostrava 
a Přívoz

2.  Ing. Zdeněk Nytra 
státní zaměstnanec

3.  Ing. Jiří Výtisk 
strojní inženýr

4.  Ing. Valentina 
Vaňková 
ekonom

5.  Mgr. Sylvie 
Tobiczyková 
středoškolský pedagog

6.  Ing. Karel Baďura 
ekonom

7.  Ing. Martin Svozil 
ekonom

8.  Bc. Ladislav  
Jodlovski 
programátor

9.  Ing. Jiří Groll 
chemický inženýr

10.  Mgr. Jan Drahovzal 
umělec

11.  RNDr. Jana Rutová 
odborná pracovnice  
v klinické laboratoři

12.  Ing. Milan Adámek 
analytik

13.  Jana Štědroňová 
zdravotní sestra

14.  Mgr. Tomáš Krásný 
advokát

15.  Bc. David Tichý 
krizový pracovník

16.  PhDr. Adéla 
Koudelová 
vedoucí provozu

17.  Ing. Petr Vínovský 
bankovní analytik

18.  Ing. Daniel Hudec 
analytik,  
programátor

19.  Martin Moravec 
podnikatel

20.  Ing. Martin Pokorný 
předseda neziskové 
organizace

21.  Ing. David 
Rašmadžian 
ekonom

22.  Pavel Šusta 
OSVČ

23.  Mgr. Dagmar 
Děcká 
pedagog

1.   Ing. Miroslav Svozil 
starosta obvodu

24.  Mgr. Radmila Holá 
pedagog

25.  Dušan Medvecký 
trenér basketbalu

26.  Ing. Drahomír 
Javorský 
báňský inženýr

27.  Jan Sanitrák 
technik

28.  Jozef Majer 
podnikatel

29.  Mgr. Jaromír  
Zubíček, ArtD. 
ředitel ZVŠ

30.  Mgr. Michaela 
Trnová 
komunikační poradce

31.  Ivana Fialová 
úřednice

32.  Jan Krátký 
technik

33.  Ing. Milan Svoboda 
strojní inženýr

34.  MUDr. Jiří Heinrich 
lékař

35.  Ing. Tomáš  
Stodulka 
podnikatel
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Návrat bydlení 
do centra   

Těžiště rozvoje:
n Masarykovo náměstí a okolí
n Černá louka
n Nová Karolina
n Oblast frýdlantské dráhy a hlavního nádraží
n Obnova bytové  zóny Jindřiška
n  Spojení Sadů Milady Horákové  

a nemocničního parku

V našem obvodu  
jsou  nejvýznamnější  
pozemky v Ostravě.  
O jejich budoucí zástavbě rozhodnou 
architektonické soutěže. Odborná komise 
bude posuzovat  i další rozvoj města   
s cílem realizovat moderní,  
účelnou a krásnou architekturu.  

Bytový dům Ostravská brána byl postaven  
v proluce na Kostelním náměstí.    
I nadále bude pokračovat zástavba proluk,  
z nichž některé vznikly ještě za 2. světové 
války. 


