
Dobrý den, 

 

obracím se na Vás jako zástupce petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v 

Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“, kterou podepsalo přes 10000 občanů. Kromě petice svou 

vůli lidé jasně projevili také v anketě Porubské desatero, ve které pokaždé zvítězilo zachování 

Myslivny jako největší priorita Porubanů. Proti se vyslovila odborná veřejnost i zastupitelé MO 

Poruba, kteří přijali deklaraci vyzývající Magistrát Ostravy k upuštění od tohoto záměru. 

 

Děkuji a jsem s pozdravem 

 

Ing. Martin Bobek 

člen petičního výboru 

 

 

Jako stranu usilující o hlasy voličů vás proto chceme požádat o zodpovězení následujících otázek: 

 

1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k 

Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna 

co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP? 

 

Ano, souhlasíme (text červenou barvou písma představuje odpovědi KDU-ČSL v Porubě).  

 

2. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán 

tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny? 

 

Ano, souhlasíme. 

 

3. Do pozemků na Myslivně město investovalo nemalé prostředky a i přes případnou změnu 

územního plánu, lze očekávat, že jednou dojde ke snaze o jejich kapitalizaci či jiné využití. Jen před 

pár měsíci byla při tvorbě strategického plánu Poruby Myslivna uvedena jako rozvojová plocha. 

Jaký je váš pohled na tuto problematiku? Jak byste se stavěli k případným snahám o využití / prodej 

městských pozemků? 

 

Chceme lokalitu „Myslivna“ zachovat pro relaxační účely. Pozemky vlastněné městem se v tomto 

duchu dají účelně a efektivně využít pro rozvoj této oblasti tak, aby zůstal zachován její přírodní a 

rekreační charakter (stroje pro cvičení, běžecký okruh apod.).    

 

4. Městský obvod Poruba má jen omezené pravomoci, jak zabránit výstavbě na Myslivně. Skutečné 

rozhodování se odehrává na Magistrátu. Jak budete prosazovat záchranu Myslivny na této úrovni? 

 

Budeme usilovat o to, aby v rámci naší politické strany případně zvolení kandidáti do městského 

zastupitelstva, hlasovali v budoucích hlasování v této věci pro zachování lokality „Myslivna“ jako 

přírodního a relaxačního prostoru.  

 

5. Ochrana lesoparku u Myslivny se netýká jen VTP. Plánované zpevnění cyklostezky W mezi 

Myslivnou a Krásným Polem by si mj. vyžádalo vykácení cca 200 vzrostlých stromů. Je tomu tak 

především díky požadavku, aby cyklostezka sloužila i jako cesta pro lesní techniku. Protože 

stávající cyklostezka rekreační potřeby obyvatel dostatečně naplňuje, souhlasíme s navrhovanou 

úpravou jen v případě, že by se podařilo výrazně omezit počet kácených stromů a část vést v 

alternativní trase. Jsme přesvědčeni, že v příměstském lese by měl mít vždy přednost cyklista, 

chodec či běžec před těžařem. Souhlasíte s našimi tvrzeními? Prosadili byste úpravu tohoto 

projektu?  

 



Ano, souhlasíme s vašimi tvrzeními. Cyklista, chodec či běžec má v tomto prostředí přednost před 

těžařem či jiným technickým pracovníkem. Jsme přesvědčeni, že musí být využita každá možnost 

vyhnout se kácení vzrostlých stromů. V souladu s legislativními nároky jako konsenzus možného 

budeme aktivně prosazovat prostřednictvím našich zvolených zastupitelů městského obvodu i 

statutárního města úpravu projektu tak, aby bylo kácení omezeno na nutné minimum a nebyl tak 

narušen charakter a atmosféra lesoparku Myslivna. 

 

 

6. Výstavbu VTP na Myslivně považujeme za příklad špatného urbanistického přístupu, kdy 

dochází k dalšímu rozrůstání města do krajiny. Dalším případem zcela zbytečné stavby na zelené 

louce je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky, tedy necelé 2 km od Myslivny. Tato 

lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován 

dálniční tunel. 

Domníváme se, že mnohem účelnější a zajímavější by bylo např. pokusit se volně, ve stylu 

Lednicko-Valtického areálu, propojit tyto tři lokality (s Mexikem čtyři). Jak se stavíte k této 

myšlence? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky? 
 

Tento návrh zcela souzní s naší vizí pro Porubu. Podporujeme „Porubu zážitků“, kde lidé chtějí 

bydlet a trávit volný čas. Vyvoláme debatu o možnostech, jak tento návrh realizovat, a pokud se 

nabídne smysluplné a realizovatelné řešení, budeme jej na všech úrovních podporovat.  Stejně tak 

se budeme snažit zabránit výstavbě dalšího průmyslového parku v blízkosti Skalky – Ostrava je 

místo s velkou koncentrací „brownfieldů“, nevyužitých starých průmyslových i dalších vhodných 

rozvojových ploch. Z tohoto důvodu nevidíme tedy žádný důvod k průmyslové zástavbě v této 

lokalitě. 

  

7. Budete mít zachování Myslivny jako klidové lokality ve svém volebním programu? 

 

Ano, budeme.  

 


