VII. Přílohová část
1.

Příloha č. 1 - Seznam použitých zkratek

BÚ
CEN
ČBÚ
ČKAIT ČÚBP
DPO
DPS
DUR
DZS
GIS
CHKO LED
MPSV MHD
MOb
MPZ
NN
NPP
NPR
PD
PO
POP
PP
PR
PS
PÚ
RVO
RVOO RVOS SM
SMO
ÚHAaSŘ ÚMOb VKP
VO
-

běžná údržba
Evropská komise pro normalizaci
Český báňský úřad
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český úřad bezpečnosti práce
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
dokumentace pro provedení stavby
dokumentace pro územní rozhodnutí
dokumentace zadání stavby
geografický informační systém
chráněná krajinná oblast
světelná dioda (Light-Emitting Diode)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
městská hromadná doprava
městský obvod
městská památková zóna
nízké napětí
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
projektová dokumentace
ptačí oblast
památkové ochranné pásmo
přírodní památka
přírodní rezervace
památný strom
preventivní údržba
zapínací rozváděč veřejného osvětlení
odbočný rozváděč veřejného osvětlení
smyčkovací rozváděč veřejného osvětlení
světelné místo
statutární město Ostrava
útvar hlavního architekta a stavebního řádu
úřad městského obvodu
významný krajinný prvek
veřejné osvětlení

2.

Příloha č. 2 - Základní názvosloví v oboru veřejného osvětlení

osvětlovací soustava - kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje
požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický
rozvod, rozváděče, ovládací systém,
světelné místo - každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník,
převěs) vybavený jedním nebo více svítidly,
svítidlo - zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více
světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny díly nutné pro upevnění
a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, včetně prostředků pro jejich připojení
k elektrické síti,
světelný zdroj (umělý) - je zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto
účelu,
rozváděč zapínacího místa - dálkově nebo místně ovládaný rozváděč s vlastním přívodem
elektrické energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby el. energie,
osvětlovací stožár - podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a který
sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce, případně výložníku,
dříkový stožár - stožár bez výložníku, který bezprostředně nese svítidlo (dříkové svítidlo),
jmenovitá výška - vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru)
do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země a nebo spodní hranou
příruby stožáru u stožáru s přírubou,
úroveň vetknutí - vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru,
vyložení - vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla
a osou stožáru (svislicí) procházející těžištěm příčného řezu stožáru v úrovní terénu,
výložník - část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; výložník
může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen k dříku pevně
nebo odnímatelně,
úhel vyložení svítidla - úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo
výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou,
osvětlovací výložník - výložník k upevnění svítidla na budovu, na výškovou stavbu nebo na
jiný stožár než osvětlovací,
elektrická část stožáru (elektrovýzbroj) - rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na
stožáru, pod paticí, v prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení
mezi rozvodnicí a svítidlem,
patice - samostatná část osvětlovacího stožáru, která tvoří kryt elektrické výzbroje,
převěs - nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo.

Příloha č. 3 – Správní členění statutárního města Ostravy
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Městský obvod v řazení podle Statutu města Ostravy
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

značení

Moravská Ostrava a Přívoz
MOP
části Moravská Ostrava, Přívoz
Slezská Ostrava
SLO
části Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Muglinov,
Kunčičky, Kunčice
Ostrava - Jih
OJI
části Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Dubina
Poruba
POR
vymezena kat. územím Poruba, Poruba - sever
Nová Bělá
NBE
vymezen kat. územím Nová Bělá
Vítkovice
VIT
vymezen kat. územím Vítkovice, Zábřeh VŽ
Stará Bělá
SBE
vymezen kat. územím Stará Bělá
Pustkovec
PUS
vymezen kat. územím Pustkovec
Mariánské Hory a Hulváky
MHH
vymezen kat. územím Mariánské Hory, Zábřeh - Hulváky
Petřkovice
PET
vymezen kat. územím Petřkovice u Ostravy
Lhotka
LHO
vymezen kat. územím Lhotka u Ostravy
Hošťálkovice
HOS
vymezen kat. územím Hošťálkovice
Nová Ves
NVE
vymezen kat. územím Nová Ves u Ostravy
Proskovice
PRO
vymezen kat. územím Proskovice
Michálkovice
MIC
vymezen kat. územím Michálkovice
Radvanice a Bartovice
RAB
části Radvanice, Bartovice
Krásné Pole
KRP
vymezen kat. územím Krásné Pole
Martinov
MAR
vymezen kat. územím Martinov ve Slezsku
Polanka nad Odrou
POL
vymezen kat. územím Polanka nad Odrou
Hrabová
HRA
vymezen kat. územím Hrabová
Svinov
SVI
vymezen kat. územím Svinov
Třebovice
TRE
vymezen kat. územím Třebovice ve Slezsku
Plesná
PLE
vymezen kat. územím Nová Plesná, Stará Plesná
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Příloha č. 4 – Dopravně nebezpečná místa

4.1. Křižovatky s nejvyšším počtem nehod
Muglinovská - Orlovská
Opavská - Martinovská
Plzeňská - 28. října
Opavská - Porubská
28. října - Novinářská
Výškovická - Pavlovova
Výškovická - U Studia
Opavská - Sjízdná
Výstavní - Zelená
Rudná - Výstavní
Plzeňská - Mitrovická
Českobratrská - Sokolská třída
Rudná - Závodní
Opavská - 17. listopadu
Francouzská - Hlavní třída
4.2. Křižovatky s nejvyšší závažností nehod
Martinovská – Třebovická
Mariánskohorská – Jirská
Výškovická - Čujkovova
17. Listopadu – Dr. Slabihoudka
Výstavní - Zelená
Plzeňská - Čujkovova
Muglinovská - Orlovská
17. listopadu – Nábřeží SPB
Plzeňská - Mitrovická
Výškovická – U Studia
Opavská – 17. listopadu
Ruská – Mírové Náměstí
Mariánskohorská – Nádražní
Výškovická – Pavlovova
Martinovská – Československého armádního sboru
Ruská - Výstavní
Rudná - Výstavní
28. října – Železárenská
Horní - Dr. Martínka
Rudná – Závodní
Českobratrská – Sokolská
Nádražní – 30. dubna
Opavská – Martinovská
Opavská – B. Nikodéma
Opavská – Porubská
Muglinovská – Sokolská třída
Opavská – Krásnopolská
Rudná – Lidická
Plzeňská – 28. října
28. října - Nádražní

Výškovická – SZ rampa Plzeňské
Výstavní – Železárenská
Horní - Provaznická
28. října - Novinářská
Opavská - Sjízdná
17. listopadu – Hlavní třída
Plzeňská – Horní – Moravská
Šenovská – Lihovarská k Frýdecké
28. října - Na Jízdárně
Rudná – SZ rampa Frýdecká
Českobratrská – Nádražní
Rudná – Závodní
Opavská – Sjízdná
Rudná – Výstavní
4.3. Úseky s nejvyšším počtem nehod
Rudná (Fryštátská - hranice města)
Opavská (Krásnopolská – Studentská)
Hlavní třída (17.listopadu – Porubská)
Těšínská (Slívova - Na Najmanské)
Opavská (Odra - rampy Bílovecká)
Opavská (17.listopadu – Porubská)
Rudná (Vratimovská – Šenovská)
Výškovická (Čujkovova – Svornosti)
Plzeňská (U Koupaliště - U Cementárny)
Orlovská (Vrbická - hranice města)
Ruská (Štramberská - Mírové náměstí)
Krásnopolská (Technologická – Družební)
Hlavní třída (Porubská – Francouzská)
Dálnice (Hranice města - J. rampa Rudná)
28. října (Plzeňská - rampy U Boříka)
JV rampa 28. Října (k Porážkové)
Frýdecká (JV rampa Rudné – Štěpaňákova)
Hladnovská (Michálkovická – Betonářská)
Dr. Martínka (Horní - tramvajový přejezd)
Staroveská (Světlovská - hranice města)
17. listopadu (J rampa Rudné - hranice města)
28. října (Sokola Tůmy - 1.máje)
28. října (Na Jízdárně – Vítkovická)
Petřkovická (Bobrovnická – Hlučínská)
Šenovská (Bartovická - hranice města)
Rudná (SZ rampa Frýdecké - most Ostravice)
Závodní (Rudná – Ruská)
Dr. Martínka (tramvajový přejezd – Aviatiků)
Dálnice (MUK Místecká - MUK Vrbice)

4.4. Úseky s nejvyšší závažností nehod
Frýdecká k Mostní
Martinovská z města
Frýdecká do F-M
Koblovská
Rudná do Havířova
Plzeňská do Vítkovic
Dálnice k tunelu do Bravantic
B. Nikodéma k Martinovské
Paskovská ke Krmelínské
Na Lukách
Opavská k Porubské
Opavská do města
1. května do Staré Bělé
17. listopadu k Rudné
Dálnice (MUK Místecká – MUK Vrbice)
Opavská k Třebovické
Plzeňská k Mariánskohorské
Orlovská z města
Rudná do Poruby
Rudná k Šenovské
Muglinovská do Hrušova
Mariánskohorská (Místecká – Cihelní)
Dálnice (hranice města – J rampa Rudná)
Čujkovova
Bohumínská z města
Opavská do města
Horní k Moravské
28. října do Poruby
Rudná z města
Rudná k Šenovské
Sokolská třída do Hlučína
Muglinovská do Hrušova
Místecká (Halasova – Železárenská)
Polská
Místecká do centra
Frýdecká k mostní
Rudná k Šenovské
Osvobození do Vřesiny
Ruská k Místecké
1. máje do Vítkovic
Místecká z města
Těšínská do centra
B. Nikodéma
Nádražní do Centra
Těšínská z města
Mostní k Datyňské
Rudná k Šenovské
Plzeňská do centra
Dálnice (severní spoj – MUK Místecká)

28. října do centra
Závodní k Ruské
Senovážná k Cihelní
Plzeňská k Rudné
4.5. Lokality s vysokou nehodovostí chodců
Opavská – Sjízdná
Opavská (17. Listopadu – Porubská)
17. listopadu (Dr. Slabihoudka – K Myslivně)
Plzeňská (U Koupaliště – U Cementárny)
28. října (Sokola Tůmy – Přemyslovců)
Polská (Francouzská – Sabinova)
Hlavní třída (17. listopadu - Porubská)
Na Karolině (28. října – Havlíčkovo nábřeží)
Palackého (Hlučínská – Na Náspu)
28. října (Přemyslovců – Novinářská)
17. listopadu (Slavíkova – B. Nikodéma)
Výškovická – U Studia
Novinářská – Varenská
Mariánskohorská - Nádražní
Hlučínská – Koblovská
4.6. Lokality s vysokou nehodovostí cyklistů
Dr. Martínka – tramvajový přejezd
Plzeňská – Pavlovova
Místecká – JZ rampa k Dr. Martínka
Nádražní (Čs. legií – Mlýnská)
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Příloha č. 5 – Území se zvláštní ochranou

5.1.

Městské památkové zóny (MPZ):

MPZ1 - Městská památková zóna Moravská Ostrava
Rozsah zóny stanovuje Vyhláška ministerstva kultury České republiky č.476/1992 Sb.,
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Hranice památkové zóny začíná vnější hranicí v ulici 30. dubna p. č. 3515/5, pokračuje vnější
hranicí p. č. 3515/6, přechází p. č. 910/4, pokračuje po vnější hranici p. č. 907/3, 905/5, 899/6,
přechází p. č. 3515/1, 980, dále pokračuje v ulici Horově p. č. 991/2, ulici Sadové p. č. 1000,
po hranici p. č. 1036, po vnitřním okraji řeky Ostravice p. č. 3652, po vnitřním okraji p. č.
1519/21, 3372/1, přechází p. č. 3372/4, pokračuje ulicí 28. října p. č. 3582/1, p. č. 3589/2,
pokračuje vnější hranicí ulice Porážkové p. č. 3576/1, hranicí p. č. 1800//1, přechází ulici
Českobratrskou p. č. 3506, pokračuje vnější hranicí p. č. 1881/1, vnější hranicí ulice Žerotínova
p. č. 3564, přechází p. č. 3560 a znovu po ulici Žerotínově p. č. 3558, vnější hranicí ulice
Poděbradova p. č. 3559, hranicí p. č. 1372/1, přechází ulici Nádražní p. č. 3550/1 k p. č. 3515/5,
kde se hranice uzavírá.
MPZ2 - Městská památková zóna Ostrava – Vítkovice (11401)
Zónu stanovuje Vyhláška ministerstva kultury České republiky č.108/2003 Sb., o prohlášení
území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování
podmínek pro jejich ochranu.
Hranice začíná na severu v k.ú. Moravská Ostrava od severního rohu p. p. č. 3220/12, kolmo
přes p. p. č. 3372/1 východním směrem a po jejím vnějším okraji k p. p. č. 1051/74, kde přechází
do k. ú. Vítkovice a dále v něm po vnějším okraji p. p. č. 1051/74 směrem k jihu kp. p. č.
1071/1, 1051/89, 1071/69, po jejím vnějším okraji dále k jihu a pak k západu přes p. p. č.
1071/80, 9/3, 1189/25, 1189/3 (ulice Místecká - Vítkovická), kterou přechází a pokračuje přes
p. p. č. 853/1, kterou přechází po severním okraji mostu přes komunikaci. Dále pokračuje přes
tento pozemek k p. p. č. 853/8 a 853/9, po jižním okraji p. p. č. 1240/1 (ulice Výstavní) a p. p.
č. 848/3, kde se lomí na sever a pokračuje na východ přes p. p. č. 1240/6 a po jižním okraji p.
p. č. 1222 (ulice Mírová), dále na jih po východním okraji p. p. č. 1228, 1221/7, 1227 (ulice
Kutuzovova), přes p. p. č. 1220/1 (ulice Prokopa Velikého), po východním okraji p. p. č. 1226
(ulice Kutuzovova) směrem jižním. Přechází p. p. č. 1204/1 (ulice Halasova - bývalá La
Passionarie), po jejím jižním okraji p. p. č. 1204/2 (ulice Halasova) pokračuje k p. p. č. 635 a
po východním okraji tohoto pozemku p. p. č 633/1 a 633/2, dále k jihu a západu po okraji p. p.
č. 1212 (ulice Ocelářská), po jižním okraji p. p. č. 630/3 (ulice Kotěrova). Dále středem prochází
p. p. č. 1206 (ulice Tavičská - bývalá Moskevská) k jihovýchodu. Protíná p. p. č. 1200 (ulice
Obránců míru), jde středem p. p. č. 1207 (ulice Tavičská), protíná p. p. č. 1197 (ulice Zengrova),
jde středem p. p. č. 1208/1 (ulice Tavičská), kolmo přes p. p. č. 1192/28, 1192/5 a 1192/4 (ulice
Rudná - Chodská), dále východním směrem po okraji p. p. č. 1192/1 a 233/25, na jih kolem
p. p. č. 233/78, 233/25, 233/24, přes p. p. č. 1188/7, 1188/2 (ulice Sirotčí), po jihovýchodním
okraji p. p. č. 224/4 (ulice Okružní), směrem západním po jižní hranici p. p. č. 223/1 (ulice
Ocelářská), kolem jižního rohu p. p. č. 219/13 (ulice Tavičská - bývalá Moskevská). Hranice
pokračuje po jižním okraji p. p. č. 224/2, 208/4, 208/5, 208/2 a 208/3, dále po vnějším okraji
p. p. č. 1188/2 a 1188/1 na jihovýchod k jižnímu rohu p. p. č. 1188/1 přes p. p. č. 1275/1, dále
pokračuje po okraji p. p. č. 216/12, po jejím okraji nejprve na jihovýchod a poté na jihozápad.
Dále prochází po okraji p. p. č. 126/13, 216/12, 216/16, 216/15, 215/1, 1187/1, 1390 a 1391
přes p. p. č. 1393 a po jejím západním okraji na severozápad, po okraji p. p. č. 1367/3 na
severovýchod, dále po severním okraji p. p. č. 1275/1 (ulice Chodská), kterou přechází pod
mostem (nadjezdem) k p. p. č. 233/35 (ulice Okružní). Pokračuje po okraji chodníku p. p. č.
233/35 na sever, přes p. p. č. 1293/1 (ulice Okružní), přechází tento pozemek a pokračuje po

východním okraji p. p. č. 972/2 (hranice k. ú. Vítkovice - Zábřeh VŽ) na osu komunikace
p. p. č. 1237/1 (ulice Ruská) a po její ose k východu. Lomí se k severu po okraji p. p. č. 946/11,
946/1 a 947/1 na osu komunikace p. č. 1244/1 a 1244/2 (ulice Mostárenská) a k severnímu
okraji p. p. č. 3636/3 (ulice Pohraniční) vrací se zpět do k. ú. Moravská Ostrava. V něm po
severním okraji p. p. č. 3636/3 a 3636/2 (ulice Pohraniční) k východu kolmo přes p. p. č. 2975/7
a 2643/1 (ulice Výstavní), pokračuje dále opět po vnějším okraji p. p. č. 3636/1, 3630/1, 3630/2,
3630/25 a 3630/23 (ulice Místecká - Vítkovická), podél této komunikace k severovýchodu po
severovýchodních hranicích p. p. č. 3630/22, 3630/21 a po vnějším okraji p. p. č. 3220/12 k
jejímu severnímu rohu do výchozího bodu.
Součástí památkové zóny je Národní kulturní památka Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna
Vítkovických železáren. Dle Nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky jsou do kulturní památky zahrnuty pozemky p.č. 1051/1
(část), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (část), 1051/105,
1051/106, 1051/107, 1051/108 v k.ú. Vítkovice a pozemky p.č. 3206/2, 3207, 3209, 3211,
3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3 v k.ú. Moravská Ostrava.
MPZ3 - Městská památková zóna Ostrava – Přívoz (11377)
Zónu stanovuje Vyhláška ministerstva kultury České republiky č.108/2003 Sb., o prohlášení
území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování
podmínek pro jejich ochranu. Hranice začíná v ulici Wattově, na severním rohu p. p. č. 394/1.
Pokračuje po severovýchodní hraně tohoto pozemku a p. p. č. 394/2 k jeho jihozápadnímu rohu,
odkud směřuje k severovýchodu po hraně p. p. č. 394/3, přechází ulici Wattovu p. p. č. 952 k
jihozápadnímu rohu st. p. č. 291. Sleduje severozápadní hranu tohoto pozemku a st. p. č. 290/2,
p. p. č. 41/2, st. p. č. 77/2, 77/1, kolmo přechází ulici Zákrejsovu p. p. č. 901. Sleduje její
východní hranu ke křižovatce s ulicí Spálovou p. p. č. 904/1, sleduje její severní hranu a severní
hranu komunikace p. č. 919/2, přechází ji a p. p. č. 15/9 k severnímu rohu st. p. č. 942. Sleduje
severní hranu st. p. č. 942, 2294/1, 994, lomí se k jihu po hranách st. p. č. 994, p. p. č. 15/8,
94/1, 94/2, 15/7, 919/4, 24/1 , st. p. č. 944, p. p. č. 24/2, st. p. č. 1019. Přechází kolmo p. p. č.
904/1 a sleduje její jižní hranu na jihozápadní roh p. p. č. 904/4, přechází p. p. č. 904/1 na
severovýchodní roh p. p. č. 904/3 a pokračuje po jihovýchodní straně p. p. č. 904/1, 414/2,
přechází ulici Ostravskou p. p. č. 388/42 na jihovýchodní roh p. p. č. 950/1. Obchází tento
pozemek po jihovýchodní a jihozápadní straně, pokračuje po hranicích p. p. č. 995, 950/1, st.
p. č. 194/2 a přechází ulici Nádražní p. p. č. 949/1 k p. p. č. 411. Z jihozápadu obchází p. p. č.
411, st. p. č. 192, opět p. p. č. 411, lomí se k severovýchodu podél hran p. p. č. 411, st. p. č.
1155 a p. p. č. 349/1, kterou sleduje až k výchozímu bodu.
MPZ4 - Městská památková zóna Ostrava – Poruba (11513)
Zónu stanovuje Vyhláška ministerstva kultury České republiky č.108/2003 Sb., o prohlášení
území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování
podmínek pro jejich ochranu.
Hranice začíná na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu, dále jde osou ulice Opavské p. p. č.
2966, přechází přes p. p. č. 2967/1 na osu ulice Porubské p. p. č. 1350, na tzv. rondelu se lomí
východně a sleduje severní hranu Hlavní třídy p. p. č. 894/1. Přechází přes p. p. č. 894/1, lomí
se na jih a na východní stranu p. p. č. 489 až na severní hranu ulice Dělnické p. p. č. 508, po ní
se lomí k východu až na osu ulice Skautské p. p. č. 805. Tu sleduje až na osu ulice Dělnické p.
p. č. 599, po ní se lomí k jihu až na jižní hranu ulice Nad Porubkou p. p. č. 2955, sleduje osu
této ulice až ke křižovatce s ulicí Klimkovickou, kde se lomí k severu osou ulice Klimkovické
p. p. č. 2646. Přechází ulici Nad Porubkou p. p. č. 2955 a jde opět osou ulice Klimkovické p. p.
č. 2624 až ke křižovatce s ulicí V zahrádkách, kde se lomí na západ, jde osou ulice V zahrádkách
p. p. č. 2478 a lomí se na sever po východní straně p. p. č. 8, 24, obchází z jihu a východu p. p.

č. 26, 25, 27 a lomí se na západ. Prochází osou ulice Nábřeží SPB p. p. č. 321 až na křižovatku
s ulicí 17. listopadu p. p. č. 2964/1. Tuto ulici sleduje v její ose až k výchozímu bodu.
5.2. Památková ochranná pásma (POP):
POP1 - Komenského sady
Ochranné pásmo kolem národní kulturní památky památník Rudé armády – mauzoleum
v Komenského sadech bylo vyhlášeno rozhodnutím NVO č.j. kult/365/1/83/Mac/Prym ze dne
28.1.1983, které nabylo právní moci dne 20.2.1983 a jeho hranice je určena vnější hranicí p.č.
1036 a 1036/1 v k.ú. Moravská Ostrava.
POP2 - Jubilejní kolonie
Ochranné pásmo obytného souboru Jubilejní kolonie z období 30. let v Ostravě - Hrabůvce bylo
vyhlášeno rozhodnutím ÚMO, OK, č.j. kult. 1.203/1/91/Prym/Tá ze dne 15.1.1991. Ochranné
pásmo je tvořeno vnějšími hranicemi parcel v ulicích ul. Dvouletky, ul. Zlepšovatelů, ul.
Závodní a ul. Edisonova, a to na parcelách č.: 234/10, 243/9, 243/7, 243/4, 798/1, st. 223/5
POP3 - Hrabová
Ochranné pásmo farního kostela sv. Kateřiny v Ostravě Hrabové bylo vyhlášeno rozhodnutím
NVO č.j. kult/1898/1/85/Prym ze dne 26.9.1985, které nabylo právní moci dne 18.10.1985.
Vnější hranice p. č. 751/2, 911/1, 912, 2583, 2557/1, 716/8, 717/2, 751/2.
POP4 – areál Dolu Eduard Urx
Ochranné pásmo areálu Dolu Eduard Urx zapsaný ve státním seznamu pod rejstříkovým číslem
2896 bylo stanoveno rozhodnutím ONV v Ostravě o vyhlášení památkového ochranného areálu
Dolu E.Urx a Landeku č.j. kult. 2104/1/88/Prym ze dne 14.9.1988. Rozsah památkového pásma
je vymezen vnějšími hranicemi parcel č.: 1411, 1413, 1415, 1417, 1420, 1421, 1425, 1426,
1269, 1254, 1264, 1230, 446 (k.ú. Koblov), 447 (k.ú. Koblov), 446 (k.ú. Koblov), 440 (k.ú.
Koblov), 1338, 1340, 1340/2, 1342, 1344, 1340/1, 2092, 2090, 2088, 1874, 1976, 1348, 1349/1,
1389/1, 1960/3, 1436/1, 1411. Kromě značených k.ú. Koblov se OP nachází v k.ú. Petřkovice.
POP5 – Národní kulturní památka Areál bývalého kamenouhelného dolu Michal (3519)
Ochranné památkové pásmo bylo určeno rozhodnutím magistrátu města Ostravy č.j.
ÚHA/6571/98/Ky ze dne 8.10.1998. Dle nařízení vlády ze dne 19.6.2002 o prohlášení a zrušení
prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č.336/2002 Sb. jsou do
kulturní památky zahrnuty pozemky p.č.st. 86, 88, 89, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 448 a
p.p.č. 17/18.
5.3. Národní přírodní památka Landek (NPP):
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
č.395/1992 Sb. ve své příloze 5 zahrnuje do NPP Landek tyto parcely:
V katastrálním území Koblov jsou to parcely č. 427, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 446, 447, 467, 474, 477, 2031, 423/1, 445/1, 478/1 a 479/1.
V katastrálním území Petřkovice jsou to parcely č. 1253, 1254(část), 1255, 1256, 1257, 1258,
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337 a 1230/1.
5.4. Chráněná krajinná oblast Poodří (CHKO):
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č.155/1991 Sb., o zřízení chráněné
krajinné oblasti Poodří stanovuje hranice chráněné krajinné oblasti Poodří takto:

„Hranice oblasti vede od železniční stanice Mankovice po drážním tělese směrem na západ.
V místě, kde se dotkne drážního tělesa trati Jistebník - Suchdol nad Odrou, přechází na toto
těleso a pokračuje po něm k severovýchodu přes železniční zastávky Suchdol nad Odrou,
Hladké Životice, Studénka, Jistebník a Polanka nad Odrou, cca 2 km od Polanky nad Odrou
hranice oblasti uhýbá po železniční trati k východu až k mostu přes řeku Odru. Za mostem
sestupuje k řece a pokračuje po jejím pravém břehu k jihu až k jihozápadu k místu, kde řeku
Odru přetíná silnice Polanka nad Odrou - Stará Bělá. Zde přechází hranice oblasti na tuto silnici,
vede po ní ke Staré Bělé, kde se na okraji obce obrací k jihozápadu a vede po silnici
do Proskovic a Staré vsi. Ve Staré vsi přetíná hranice oblasti silničním mostkem potok
Ondřejnici a cca po 250 m uhýbá po silnici do Košatky a Petřvaldíku. Z Petřvaldíku vede
hranice oblasti po zpevněné polní cestě souběžně s tokem řeky Odry (ve vzdálenosti cca 250 m
od řeky) k jihozápadu do Albrechtiček, prochází cca 500 m obcí k jihovýchodu a pak uhýbá
po silničce k jihozápadu, vedoucí po trase nad rybníkem Kotvice ke kótě 246 v Nové Horce.
U této kóty se obrací po silnici k severozápadu a cca po 200 m uhýbá opět k jihozápadu, přetíná
těleso železniční trati Studénka - Veřovice a pokračuje do Bartošovic. Obec Bartošovice
středem přetíná a pokračuje po silnici k jihozápadu přes obec Hukvice u Kunína. Prochází
Kunínem až na severní okraj města Nový Jičín a zde se v ostrém úhlu obrací k západu
až jihozápadu a prochází obcí Bernartice do Hůrky. Na okraji obce Hůrka se obrací v pravém
úhlu po silnici k severozápadu do Jeseníku nad Odrou a obce Dolní Vražné. Zde se opět
v pravém úhlu hranice láme po silnici k severovýchodu, překračuje řeku Odru a spojuje se
s výchozím bodem hranice oblasti v zastávce Mankovice.“
Pokud vede hranice oblasti CHKO po tělese dráhy nebo silnice, leží vlastní tělesa těchto
komunikací již mimo území oblasti. Rozloha oblasti činí 81,5 km čtverečních. Na území SMO
se nachází pouze část tohoto území.
5.5. Ptačí oblast (PO):
PO1 - Ptačí oblast Poodří (PO):
Nařízení vlády č. 25/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří, vymezuje hranici Ptačí
oblasti Poodří takto:
Hranice ptačí oblasti Poodří vede od železničního přejezdu u zastávky v Mankovicích
po drážním tělese směrem na východ. V místě, kde se dotýká drážního tělesa trati Přerov –
Bohumín, přechází na toto těleso a pokračuje p něm k severovýchodu přes železniční stanici
Suchdol nad Odrou, Hladké Živoříce, Studénka, Jistebník a zastávku Polanka nad Odrou,
cca 2 km od zastávky Polanka nad Odrou hranice obloukem uhýbá po železniční trati
k východu až k mostu přes řeku Odru. Za mostem sestupuje k řece a pokračuje po jejím pravém
břehu k jihu až jihozápadu k místu, kde řeku Odru přetíná silnice z Polanky nad Odrou do Staré
Bělé. Zde přechází hranice na tuto silnici a vede po ní až do Staré Bělé. Na křižovatce na okraji
obce se hranice obrací opět k jihozápadu a vede po silnici přes Proskovice do Staré Vsi nad
Ondřejnicí. Zde na křižovatce odbočuje doprava na most přes Ondřejnici, po silnici pokračuje
250 m a na další křižovatce odbočuje doprava a dále vede po silnici na severozápad do Košatky,
prochází obcí a na křižovatce před mostem přes Odru odbočuje na jihozápad do Petřvaldíku.
Na křižovatce v centru Petřvaldíku odbočuje dolů po silnici z kopce a po 50 metrech přechází
na místní úzkou silnici vedoucí na jihozápad až do Albertiček. Zde na okraji obce odbočuje
doleva po silnici a esovitě klesá k jihu, po 400 metrech mění směr ještě jednou a pokračuje po
silnici opět na jihozápad až na křižovatku v Nové Horce, kde odbočuje po silnici
severozápadním směrem k zámku a pod zámkem severně k budově mlýna, kde uhýbá opět
jihozápadním směrem, křižuje silnici z Příbora do Studénky a dále po silnici prochází přes
Bartošovice a Hukovice až do Kunína. V Kuníně se hranice za mostem přes Jičínku obrací na
křižovatce k jihu a pokračuje v ose obce po silnici směrem na Nový Jičín. Na křižovatce na
okraji obce Šenov odbočuje hranice k západu po silnici do Bernartic nad Odrou, v místě křížení

s k.ú. Bernartice nad Odrou se stáčí spolu se silnicí na jihozápad, protíná obec a po silnici vede
až na křižovatku na severním okraji Hůrky. Zde hranice odbočuje severozápadním směrem na
silnici ze Starého Jičína do Oder, po ní protíná Jeseník nad Odrou, přechází vodní tok Luha a
železniční trať a dále vede až do obce Vražné. Ve Vražném hranice na křižovatce za mostem
přes potok odbočuje doprava po silnici na obec Makovice, překonává Odru a na železničním
přejezdu se spojuje se svým počátkem.
PO2 - Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší:
Nařízení vlády č. 165/2007 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra –
Poolší, vymezuje hranici Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší takto:
Od hraničního kamene č. III/353 poblíž místa, kde se tok Petrůvka vzdaluje od státní hranice,
vede jihozápadním směrem po místní komunikaci a po cca 180 m se dostává na okresní silnici
Petrovice u Karviné - Závada. Odtud po této silnici vede západně obcí Dolany až po cca 3,3 km
se dostává do obce Závada. Před školou v centru obce se stáčí na jih, cestou k řece Olši, kříží
železniční trať a pokračuje dál po cestě podél řeky Olše až ke křižovatce se silnicí č. 1/67. Na
této křižovatce se stáčí na východ a jde po této silnici jihovýchodním směrem 570 m k soustavě
Karvinských rybníků. Na kótě 214,95 mění směr na severní a protíná po 130 m železniční trať.
Dále sleduje cestu na sever podél rybníka Větrov. Hranice je tvořena cestou na hrázi rybníka a
pod výpustí sbíhá k obtokovému kanálu, který sleduje východním směrem ke kótě 22lm. Odtud
vede hranice ptačí oblasti jižně po cestě asi 550 m k okraji lesa a po cestě při východním okraji
lesa ke stavením u rybníka Sirotek a dál po cestě po východním břehu Sirotku do osady Olšiny.
Podél východního a pak jihovýchodního břehu rybníka Panic a pak Ženich až k železniční trati,
odtud 120 m po trati jihovýchodně k silničnímu mostu u kóty 229 m, kde hranice uhýbá na
jihozápad po silnici. Po 230 m překračuje silnice Karvinský potok -zde se stáčí hranice podél
Karvinského potoka severozápadním směrem. Připojuje se k silnici č. 1/67 přechází na ni a
stáčí se severně. Vede po jejím okraji podél rybníků Vdovec, Olšový, Dubový a Lipový. Od
kóty 215,75 kopíruje Karvinský potok až k soutoku s Olší. Přechází na levý břeh Olše a kopíruje
kanál souběžný s hlavním korytem, jde severně až k železniční trati.
Hranice pokračuje po pravé straně železničního náspu cca 1300 m severozápadním směrem, po
tom, co se připojí další železniční trať zprava, za mostkem přes vodoteč Mlýnka uhýbá
severovýchodně a po levém břehu této vodoteče pokračuje kolem elektrárny Dětmarovice
a dále po levém břehu Mlýnky. U soutoku Mlýnky s Olší se odklání severozápadně a běží polní
cestou k západu, podél remízu, protíná místní bezejmennou vodoteč. Stáčí se k jihozápadu a
běží 490 m alejí mezi poli ke kótě 207. V tomto bodě se stáčí severozápadně a pokračuje alejí
až ke kótě 206,5. Od tohoto bodu běží dále 440 m severozápadně polní cestou podél pole až ke
kótě 205. V tomto bodě se lomí k jihozápadu a vede po polní cestě až k zemědělskému objektu
Bezdínek. Pokračuje severozápadním směrem podél severovýchodní části zemědělského areálu
přímou cestou mezi poli až k místu, kde cesta kříží hranici parcely č. 971/2, k.ú. Věřňovice.
Odtud sleduje hranici této parcely a dále hranice parcel č. 972/7, 966/2, 966/4, 184, 183, 182,
179, 177, 172, 168, 164, 159, 155, 1033/7, 1035/4, 1033/18, 646/23, 646/30, 646/32, 646/31,
85, 70/2, 89, 97, 99, 630/2, 630/1, 631/2, 632/2, 635/2, 636/2, 639, 640/2, 641/2, 642, 628, 663,
645, 668, 667/2, 608, 603, 602, 596/1, 710/22, 589, 706/2, 587, 669/8, 584/2 ležících v k.ú.
Věřňovice (parcely jsou součástí ptačí oblasti). Od západního okraje obce směřuje
severozápadně po cestě mezi poli až k toku Lutyňka, který protíná, a po jeho levém břehu
směřuje na sever k místní části Červín. Zde se stáčí k severozápadu a pokračuje dále podél
levého břehu Lutyňky až k okraji lesa, po kterém jde na západ, a poté pokračuje do místní části
Kopytov. Zde se napojuje na místní komunikaci a vede podél ní dál západně cca 510 m ke
křižovatce, kde se lomí jihozápadním směrem a pokračuje po téže komunikaci asi 1070 m k
Bohumínské stružce, protínají a pokračuje po cestě až k severnímu okraji štěrkovny Kališčák.
Dále hranice kopíruje východní a jižní okraj štěrkovny.

Od jejího jihozápadního cípu jde cestou k přemostění toku Bajcůvka. Za mostem běží 90 m po
proudu Bajcůvky až k vodní nádrži Malý Kališčák. Tam mění směr západně a vede po okraji
dřevinného porostu podél jižního břehu nádrže k cestě na okraji břehových porostů řeky Odry.
V tomto bodě se lomí jihozápadním směrem a běží proti proudu Odry asi 470 m po této cestě
až k hraničnímu mostu ve Starém Bohumíně. Dále pokračuje proti proudu po protipovodňové
hrázi tvořící zde terénní vlnu asi 530m až k železničnímu mostu vedoucímu do Polska. U paty
mostu se hranice lomí jihovýchodně a běží podél mezinárodní tratě k místu křížení se silnicí č.
1/58. Pokračuje jižně po silnici asi 430m k místu křížení s tokem Bajčůvka a s elektrovodem.
Po silnici pokračuje jihozápadně přes obec Vrbice až ke stadionu na jejím jihozápadním konci.
Zde se stáčí mezi zástavbou po místní komunikaci na jihovýchod k železniční trati Ostrava Bohumín. Po pravé straně náspu trati jde na severovýchod cca 1900m až k náspu železniční
trati Orlová - Bohumín. Zde se stáčí prudce k jihu, sleduje západní násep trati a průmyslového
areálu až k rybníku Nový stav.
Zde pokračuje podél Bohumínské Stružky k severovýchodu a dále se stáčí na východ podél
stružky až k cestě do Bohumína. Cesta je zároveň zelenou turistickou značkou a hranice po ní
jde na sever ke koupališti v Bohumíně. Kolem areálu koupaliště a se vrací zpět k Bohumínské
Stružce a jde po proudu po levém břehu až k přemostění silnice č. 11/471. Od mostu se vrací
zpět nejprve po pravém břehu Bohumínské Stružky, pak po cestě na tomto břehu na jih k
Záblatskému rybníku a běží po jeho okraji až ke kótě 202. Od tohoto bodu pokračuje po polní
cestě jihozápadním směrem až k lesnímu porostu Březina. Dále pěšinou přes tento porost až k
vodárně Dolu Heřmanice. V kótě 228 se stáčí jihovýchodně a vede po cestě k zemědělskému
objektu Nový Dvůr. Odtud vede po místní komunikaci nejprve severovýchodně, po 190 m se
lomí opět jihovýchodně a běží 480 m až ke křižovatce, kde se stáčí jihozápadně a směřuje k
rybníku Malý Cihelník. Jde dále po ulici Orlovská na východ až ke křížení s Rychvaldskou
Lutyňkou. Pak podél toku Rychvaldské Lutyňky k Přírodní rezervaci Skučák a dál proti proudu
tohoto toku až k mokřině nad Statkovými rybníky, kterou obchází po severní straně po vnější
hranici chatové osady po místní komunikaci. Ze severní strany obchází po polní cestě mokřinu
nad Statkovými rybníky, poté pokračuje po cestě na severovýchod ke kótě 236. Stáčí se na
východ, přechází bezejmennou vodoteč a po cca 85 m uhýbá na jih. Jde 100 m na jih, pak 60
m na východ a 107 m znovu na jih. Pak jde cca 260 m na západ, přičemž překračuje
bezejmennou vodoteč, a podél další vodoteče se dostává až k cestě vedoucí od mokřiny. Cca
50 metrů východně od místa, kde bezejmenný tok vtéká do mokřiny, uhýbá hranice jižně k
polní cestě, po které vede jižním směrem, kříží drobný bezejmenný tok a jihozápadním směrem
obchází bezejmenný rybník až ke křižovatce místních komunikací. Dále vede jižně po
komunikaci až k další křižovatce s kótou 251. Zde se lomí jihovýchodně a po místní komunikaci
vede asi 500 m. Na křižovatce místních komunikací se lomí jihozápadním směrem a vede cca
800 m po místní komunikaci, která dále přechází v polní cestu až k vodoteči obtékající rybník
Kout. Zde se hranice stáčí jihovýchodním směrem a obchází rybník Kout po polní cestě až ke
kótě 236. Od tohoto bodu vede na východ a cca po 200 m dosahuje bezejmenné vodoteče
napájející rybník Kout. Odtud směřuje na východ podél této vodoteče až ke garážím v městě
Orlová, místní části Porubá. Po západním okraji zastavěné plochy garáží po polní cestě míří
jižně až k toku Rychvaldské stružky.
Sleduje tok Rychvaldské Stružky až k soustavě Podkostelních rybníků ke kótě 214 m
u jihozápadního cípu. Zde se lomí na jih a jde ulicí Michálkovickou 170 m, pak ulicí
Mysliveckou na západ asi 200 m, pak znovu na jih po ulici Mezi lány mezi loukami
a rozptýlenou zástavbou k rybníkům Výtažník až Horní Gořalčok. Zde se obrací k severu a jde
po cestě na sever podél celé soustavy rybníků až k Rychvaldské Stružce. Dále jde znovu po
levém břehu Rychvaldské Stružky, která přechází v katastrálním území Vrbice nad Odrou ve
Vrbičkou Stružku. Vede až k železničnímu mostu. Od tohoto bodu běží podél železniční tratě
k mostu přes přítok Heřmanického rybníka. Za mostem se lomí severním směrem a po 300 m

se obrací severozápadním směrem a jde cestou podél rybníka až k jeho jihozápadnímu cípu.
Pokračuje směrem na severozápad po nezpevněné komunikaci až k silnici č. 1/58. Po této silnici
jde cca 950 m k Ostravě, poté uhýbá na severozápad v místě křížení silnice s elektrovodem a
pod elektrovodem překonává řeku Odru.
Od jihozápadu míjí les západně od nejjižnějšího zaplaveného stěrkoviště a pokračuje dále
stejným směrem až ke křížení místních komunikací. Zde se lomí směrem severovýchodním a
vede po komunikaci mezi Koblovem a Antošovicemi až ke křížení této silnice s bezejmennou
vodotečí u štěrkovny Mžikovec a dále kopíruje tuto vodoteč až k Odře. Od tohoto bodu vede
levým břehem řeky Odry až k státní hranici. Odtud sleduje hranice ptačí oblasti státní hranici,
která vede nejdříve tokem Odry, po soutoku s Olší pak proti proudu této řeky. U Věřňovic tvoří
státní hranice menší výběžek a po návratu k toku Olše dosahuje soutoku s Petrůvkou. Dál po
toku Petrůvky až k hraničnímu kameni č. III/356.
5.6. Národní přírodní rezervace Polanská niva (NPR):
Usnesením NVO č. 995/69 ze dne 12.6.1985 pod č.j. 4217/85 byl zřízen chráněný přírodní
výtvor (CHPV) Polanská niva k ochraně jedinečné ukázky lužního lesa v nivě řeky Odry
s četnými mrtvými rameny a meandrujícím tokem řeky. CHPV se rozkládá v k.ú. Polanka nad
Odrou na parcelách 3110, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140,
3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162,
3174, 3176.
5.7. Přírodní rezervace (PR):
PR1 - Přírodní rezervace Přemyšov
Nařízení SMO č. 2/2001 ze dne 26.6.2001, kterým se zřizuje přírodní rezervace Přemyšov,
vymezuje přírodní rezervaci takto: V k.ú. Polanka nad Odrou na parcelách: 2546, 2547, 2548,
2550/2, 2550/3, 2551, 2552, 2554, 2558/3,2559, 2560, 2562, 2663, 3194, 3195. V k.ú. Svinov
na parcelách: 2128, 2129/1, 2129/2, 2130, 2133/1, 2133/2, 2133/3, 2133/4, 2134/1, část parcely
2134/2. Ochranné pásmo bylo stanoveno takto: V k.ú. Polanka nad Odrou na parcelách: 2545/9,
2545/10, 2555, 2556, 2561, 2577/2, 2578/1, 2578/2, 2579, 3193, 3196. V k.ú. Svinov na
parcelách: 2126, 2134/22, 2134/7, 2134/8, 2134/9.
PR2 - Přírodní rezervace Rezavka
Vyhláška města Ostravy č. 7/1998, kterou se zřizuje přírodní rezervace Rezavka, vymezuje
přírodní rezervaci takto: V katastrálním území Svinov na parcelách: 2327/1, 2327/2, 2327/3,
2327/4, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2342, 2343,
2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2479/3, 2479/4, 2480, 2481/1, 2481/3, 2482, 2483, 2485,
2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493/1, 2493/2, 2493/3, 2493/4, 2494, 2495, 2497,
2498/5, 2499/4, 2500/1, 2504/1, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512/2, 2518/1,
2518/4, 2532, 2614/2, 3090, 3091/1, 3091/2, 3132/2, 3432/2, 3442, 3443, 3446, 3447, 3448,
3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458.
PR3 – Přírodní rezervace Polanský les
Výnosem ministerstva kultury č.j. 3.027/70-II/2. ze dne 10.3.1970 byla zřízena přírodní
rezervace Polanský les v k.ú. Svinov na parcelách č. 2306, 2307, části parcely 2308, 2320
a 2321.
PR4 – Přírodní rezervace Štěpán
Vyhláška města Ostravy č. 4/1995, kterou se zřizuje přírodní rezervace „Štěpán“ a její ochranné
pásmo ze dne 25.7.1995, vymezuje přírodní rezervaci takto: Přírodní rezervace „Štěpán“ se
nachází na území města Ostravy v katastrálním území Poruba – sever na pozemkové parcele

číslo: 2664 a katastrálním území Děhylov (okres Opava). Přírodní rezervace tvoří ucelené
území, část v okrese Opava podléhá vyhlášení okresního úřadu v Opavě. Celková výměra
přírodní rezervace na území města Ostravy je 1,7475 ha.
K zabezpečení přírodní rezervace před škodlivými vlivy okolí se zřizuje ochranné pásmo (§37
odst. 1 zákona), které se rozkládá na území města Ostravy, v katastrálním území Poruba – sever
na pozemkových parcelách čísel: 2657/5(část), 2660/1(část), 2660/2, 2660/3, 2663(část),
2665/1(část), 2665/2(část), 2667(část), 2668(část), 2669/1(část), 2670(část), 2673(část),
2677(část), 2680/1(část), 2680/2(část), 2682(část), 2683(část), 2684/2(část), 2685(část), 2686,
4431/1(část), 4442(část).
5.8. Přírodní památka (PP):
PP1 – Přírodní památka Turkov
Vyhláška města Ostravy č. 4/1993, kterou se zřizuje přírodní památka Turkov a její ochranné
pásmo ze dne 7.9.1993 přírodní památku a její ochranné pásmo takto: Přírodní památka
„Turkov“ se nachází v okrese Ostrava v katastrálním území Poruba - sever na pozemcích
parcelních čísel: 1058, 1075, 1076(část), 1077, 2393/1(část), 2418, 2419, 2428. K zabezpečení
přírodní památky před škodlivými vlivy okolí se zřizuje ochranné pásmo, které se rozkládá
v okrese Ostrava, v katastrálním území Poruba - sever na pozemcích parcelních čísel:
1057/2(část),1057/3, 1057/4, 1057/10(část), 1057/11, 1057/12, 1057/13, 1057/16, 1057/17,
1057/18(část), 1057/22, 1057/23(část), 1057/25, 1057/26(část), 1057/29, 1057/33,
1059/1(část), 1059/9(část), 1063,1064, 1073(část), 1074, 2393/1(část), 2393/(část), 2393/3,
2393/4, 2393/5, 2393/6, 2393/7, 2393/8, 2393/9, 2393/10, 2393/11, 2393/12, 2393/13, 2393/14,
2393/15, 2393/16, 2393/17, 2393/18, 2393/19, 2393/20, 2393/23(část), 2393/24, 2393/25,
2393/26, 2393/28, 2393/29, 2393/32, 2393/33, 2393/34, 2393/35, 2393/36, 2393/37,
2413(část), 2414, 2416/1(část), 2416/4, 2416/5, 2416/6, 2416/7, 2416/8, 2416/9, 2416/10,
2416/11, 2416/12, 2416/13, 2416/14, 2416/15, 2416/16, 2416/17, 2416/18, 2416/19, 2416/20,
2416/21, 2416/22, 2416/23, 2416/24, 2416/25, 2416/26, 2416/27, 2416/28, 2416/29, 2416/30,
2416/43, 2416/45, 2416/46, 2417(část), 2420(část), 2421(část), 2424/1(část), 2424/7(část),
2425/1(část), 2425/2(část), 2425/3, 2429, 2430, 4431/1(část), 4431/5(část).
PP2 – Přírodní památka Kunčický bludný balvan
Vyhláška Národního výboru města Ostravy, kterou se určuje chráněná přírodní památka
„Kunčický bludný balvan“ ze dne 13.12.1989 takto: Chráněná přírodní památka se nalézá
v obvodu Národního výboru města Ostravy, v k.ú. Ostrava – Kunčice, na části parcely č. 1256
o výměře cca 25 m2, před objekty Nové huti Klementa Gotwalda na Vratimovské ulici.
PP3 – Přírodní památka Porubský bludný balvan
Vyhláška Národního výboru města Ostravy, kterou se určuje chráněná přírodní památka
„Porubský bludný balvan“ ze dne 13.12.1989 takto: Chráněná přírodní památka se nalézá
v obvodu Národního výboru města Ostravy, v k.ú. Ostrava – Poruba, na části parcely č. 2112 o
výměře cca 25 m2, na Vřesinské ulici.
PP4 – Přírodní památka Rovninské balvany
Vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Rovninské balvany“ č.j. 171/11 schválené Radou
ONV ze dne 23.10.1964, Rovninské balvany byly se souhlasem Krajského střediska památkové
péče v Ostravě a MěNV Ostrava přesunuty do areálu Výstaviště na Černé louce na parc. č.
201/1 v k.ú. Moravská Ostrava, kde zůstanou trvale uloženy.
5.9. Evropsky významná lokalita (EVL):
EVL1 – Evropsky významná lokalita Poodří

Podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. přílohy č. 1058 ze dne 21. srpna 2013 o stanovení
národního seznamu evropsky významných lokalit, se nachází Evropsky významná lokalita
Poodří v kraji Moravskoslezském na katastrálním území: Albrechtičky, Bartošovice, Bernatice
nad Odrou, Bravantice, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník,
Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Odry, Petřvaldík, Polanka nad Odrou,
Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad
Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u Oder, Výškovice u
Ostravy, Zábřeh nad Odrou.
EVL2 – Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník
Podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. přílohy č. 1035 ze dne 21. srpna 2013 o stanovení
národního seznamu evropsky významných lokalit, se nachází Evropsky významná lokalita
Poodří v kraji Moravskoslezském na katastrálním území: Heřmanice, Hrušov, Nový Bohumín,
Pudlov, Rychvald, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína.
EVL3 – Evropsky významná lokalita Děhylovský potok – Štěpán
Podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. přílohy č. 1033 ze dne 21. srpna 2013 o stanovení
národního seznamu evropsky významných lokalit, se nachází Evropsky významná lokalita
Poodří v kraji Moravskoslezském na katastrálním území: Děhylov, Martinov ve Slezsku.
5.10. Památné stromy (PS):
V ústředním seznamu ochrany přírody jsou na území SMO vedeny tyto památné stromy:
Památný strom
Heřmanický dub
Dub letní
v Komenského
sadech
Buk lesní
červenolistý na ul. 30.
dubna
Dub letní u ul.
Hormistrů

Katastrální území
Heřmanice

vlevo při vjezdu do obce
ul. Vrbická

Moravská Ostrava

V Komenského sadech u ulice
Sadová

Moravská Ostrava

V ul. 30. dubna v Parku
československých letců

Slezská Ostrava

Buky v Krásném Poli

Krásné Pole

Jinan u zámečku na
ul. Frýdecké

Kunčice nad
Ostravicí

Michalský buk

Michálkovice

Platan na Černé louce

Poznámka

Moravská Ostrava

Na travnaté ploše v blízkosti
ulice Hormistrů
Na hřbitově vpravo od vstupu
a kříže
V lokalitě původních
sadovnických úprav
u zámečku v Ostravě –
Kunčicích, v blízkosti
neužívané budovy
V zahradě domu čp. 387
v ul. Čs. Armády, u křižovatky
s ulicí U Lékárny
Na výstavišti Černá louka,
před hlavním vstupem

Památný strom

Katastrální území

Poznámka

Platan v Ostravě

Moravská Ostrava

Ve dvoře na Vojanově ulici

Platan na ulici
Poděbradova

Platan v Sokolské
ulici

Novoveská lípa

Novoveská lípa 2
Porubská
metasekvoje
Dub letní u
Porubského zámečku
Jasan u Bártova
statku
Lípa u Pokorných
Lípa na Podborčí
Jinan ve Slezské
Ostravě

Starobělský dub

Třebovický jinan
Jasan v Třebovickém
parku
Liliovník v
Třebovicích

V proluce mezi budovou
Moravská Ostrava OKD, chodníkem a bývalou
rozvodnou
Na travnaté ploše v centru
města v blízkosti parku
Moravská Ostrava Komenského sady,
u křižovatky ulic Sokolská
a Blahoslavova
Na hřbitově před kostelem
Nová Ves u Ostravy u silnice mezi Zábřehem
a Novou Vsí
Na hřbitově za kostelem,
Nová Ves u Ostravy u silnice mezi Zábřehem
a Novou Vsí
Na okraji parkově upravené
Poruba
plochy na Nerudově náměstí
v Porubě
V původní parkové úpravě
Poruba
vedle porubského zámečku
Na okraji sídliště na
Poruba
pozemcích bývalého Bártova
statku
V ul. Urbaníkova v soukromé
Svinov
zahradě
U zastávky tramvaje
Slezská Ostrava
Teplotechna
U vjezdu do ostravského
Slezská Ostrava
hradu, Hradní ulice
Ve svahu v těsné blízkosti
ulice Povětronní,
Stará Bělá
u nefunkčního vodárenského
objektu; na konci švestkové
aleje
Třebovice ve
V Třebovickém parku
Slezsku
Ve vstupní části parku jako
Třebovice ve
součást původních sadových
Slezsku
úprav dnes neexistujícího
zámečku
Třebovice ve
V Třebovickém parku
Slezsku

Památný strom
Třebovický buk
Třebovický platan

Katastrální území
Třebovice ve
Slezsku
Třebovice ve
Slezsku

Platan u fary na
Mírovém náměstí

Vítkovice

Platany
ve Vítkovicích

Vítkovice

Jerlín ve Vítkovicích

Vítkovice

Buk u zámku

Zábřeh nad Odrou

Vlastin dub

Zábřeh nad Odrou

Dub v Zábřehu

Zábřeh nad Odrou

Kaštanovník
v Zábřehu nad Odrou

Zábřeh nad Odrou

Poznámka
V Třebovickém parku
V Třebovickém parku
Před budovou fary na
Mírovém nám. v Ostravě Vítkovicích
Na ul. Ruské, naproti domu
čp. 45
na Mírovém náměstí
před kostelem
Na trávníku v parčíku
u křižovatky ulid Dolní
a U Zámku; vedle zábřežského
zámku
Před nákupním centrem
u nadchodu v ulici
Výškovická, původně byl
součástí parkové úpravy
v okolí zábřežského zámku
v porostu za bývalým
hulváckým koupalištěm
Před školou na ul. Dolní
a Hulvácká

5.11. Významné krajinné prvky (VKP):
V současné době jsou na území SMO zaregistrovány tyto významné krajinné prvky:
Městský
obvod
MOP
MOP
MOP
MOP
MOP
MOP

Název (datum registrace)
Sad Milady Horákové (8.6.1993)
Husův sad (8.6.1993)
Izolační zeleň podél ul. Železárenské (28.4.1994)
Komenského sady (2.6.1994)
Bezručův sad (31.1.1996)
Sad na ul. 30. dubna (10.2.1995)

č.
VKP
6
7
13
19
22
38

Charakter

MOP

Skupina jírovců na ul. Soukenické (31.7.1996)

41

MOP

Sad Boženy Němcové (4.11.1997/18.12.1997)
Jírovce u sladovny ostravského pivovaru
(31.10.1997)

52

park
park
porost dřevin
park
park
park
skupina
dřevin
park

72

stromořadí

MOP

Městský
obvod

Název (datum registrace)

č.
VKP

Charakter
parková
zeleň
soukr.
zahrada
(býv.park)

MOP

Hřbitov na ul. Slovenská (6.10.1997)

96

SLO

Marxův sad (31.1.1996)

18

SLO

KAMENEC - zeleň mezi ul. Bohumínská, Na
Mundlochu, Nad Ostravicí, Dědičná, Bukovanského
(2.11.1993)

26

porost dřevin

Ústřední hřbitov (14.3.1995)
Park pod Ústředním hřbitovem (6.3.1996/20.5.1996)
Zeleň u kostela v Kunčičkách (19.11.1998)
Park na ul. Frýdecké v O.- Kunčicích (23.4.1996)
Park na ul. Holvekova, Lihovarská (23.4.1996)
Remízy nad Lamařem v Koblově (9.12.1999)
Buk a jinan v předzahrádce na ul. Zámostní
(8.12.1997)

27
28
33
45
46
48

SLO

Buk na ul. Hybnerova (27.7.1998)

98

SLO
SLO

Hřbitov v Kunčičkách
Remíz na podlesí – Koblov

121
130

SLO

Alej na Podlesí – Koblov

131

SLO

Údolí u bývalé vlečky k dolu Oskar

132

OJI

Hřbitov v Ostravě - Zábřehu a okolí (8.11.1993)

10

OJI
OJI
OJI

Park na křižovatce ul. Dolní a U Zámku (27.1.1994)
Sad Družby (20.6.1994)
Zeleň mezi ul. Krokova a Plzeňská (1.8.1995)

11
14
21

OJI

Náměstí Gen. Svobody (4.11.1997)

97

OJI

Platany u ul. Odborářské (16.12.1998)

126

OJI

Zeleň u ul. Klegova

135

POR
POR
POR
POR

Pustkovecké údolí (2.12.1993)
Porubský rybník (10.6.1994)
Stromořadí mezi ul. Záhumenní a Rudnou (7.7.1994)
Park u Porubského nábřeží (11.7.1994)

9
15
16
17

POR

Lesík Na Koutech - Poruba VII. obvod (31.1.1996)

24

hřbitov
park
porost dřevin
park
park
porost dřevin
solitérní
stromy
solitérní
strom
porost dřevin
porost dřevin
liniová výs.
dřevin
porost dřevin
hřbitov,
porost.dř.
park
park
porost dřevin
parková
zeleň
dřeviny
parková
plocha
park
porost dřevin
stromořadí
park
parková
zeleň
parková
zeleň
porost dřevin
porost dřevin

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

POR
POR
POR

Zeleň v areálu Fakultní nemocnice v Porubě
(3.12.1998)
Protihlukový pás u ul. Opavské (19.9.96)
Náměstí Jana Nerudy v Porubě (3.6.1999)

51

55
56
59

Městský
obvod

Název (datum registrace)

č.
VKP

POR

Havlíčkovo náměstí v Porubě (26.4.1999)

95

POR

Náměstí V. Nováka v Porubě (3.6.1999)

128

POR

Parková zeleň u ul. Oty Synka (6.9.1999)

129

POR

Park u kulturního domu „Poklad“

133

POR

Náměstí družby v Porubě

134

POR

Bývalý hřbitov a navazující parková zeleň ve
dvorním traktu ul. Jana Šoupala

137

NBE

Tramvajová trať Hrabová, Nová Bělá (1.2.1996)

8

NBE

Na Rybnících (O.- Hrabová) (31.10.1994)

36

VIT
VIT

Sad Jožky Jabůrkové (26.5.1993)
Hřbitov u Vítkovického nádraží (26.5.1993)

3
4

VIT

Areál nemocnice v Ostravě - Zábřehu (31.1.1996)

20

VIT

Park mezi ul. Ruská, Mostárenská a Kotkova
(22.2.1995)

25

VIT

Červenolistý buk na ul. Ruské (17.3.1997)

57

SBE

Břehový porost v lokalitě Na Drahách (10.12.1998)

89

SBE

Skupina dřevin u ul. Klečkova (7.7.1998)
Zeleň u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé
(3.12.1998)

99

SBE

100

SBE

Starobělské jírovce (ul. Mitrovická) (10.12.1998)

101

SBE
SBE
SBE
SBE
SBE
PUS
MHH

Břehové porosty rybníka Na Zámčiskách (8.7.1998)
Lesík na ul. Junácké (30.7.1998)
Porost dřevin ve svahu nad ul. Potoky (30.7.1998)
Dřeviny u ul. Mitrovické a Trňák (4.10.1999)
Liniová zeleň podél ul. Mitrovická (7.8.1998)
Pustkovecké údolí (2.12.1993)
Hulvácký kopec - koupaliště (11.8.1993)

102
103
104
105
106
9
1

MHH

Park na Hulváckém kopci a vodní plochy ul.
Novoveská (15.11.1993)

2

MHH

Park mezi ul. 1. Máje a Výstavní (8.6.1993)

5

PET

Areál JDN v O. – Petřkovicích (5.10.1998)

111

Charakter
parková
zeleň
parková
zeleň
parková
zeleň
parková
plocha
parková
plocha
parkově
upravená
plocha
porost
louky, rozpt.
zeleň
park
hřbitov
parková
zeleň
park
solitérní
strom
břehový
porost
porost dřevin
parková
zeleň
skupina
stromů
porost dřevin
porost dřevin
porost dřevin
porost dřevin
stromořadí
park
lesopark
lesopark,
vodní pl.,
mokřad
park
parková
zeleň

Městský
Název (datum registrace)
obvod
PET
Bývalá pískovna u ul. Včelařské (7.10.1998)
Porost na svahu nad Ludgeřovickým potokem
PET
(1.10.1999)

č.
Charakter
VKP
117 porost dřevin
127

porost dřevin
porost
dřevin,
mokřad
porost dřevin
porost
dřevin, louky

LHO

Lhotka - Slepičky (31.10.1994)

37

LHO

Lhotka - lesík na lokalitě Borky (1.11.1994)

39

LHO

Hošťálkovice, Lhotka - pod vysílačem (14.12.1994)

40

HOS

Hošťálkovice, Lhotka - pod vysílačem (14.12.1994)

40

NVE

Hulvácký kopec - koupaliště (11.8.1993)

1

NVE

Park na Hulváckém kopci a vodní plochy ul.
Novoveská (15.11.1993)

2

NVE

Novoveské rybníky za školním statkem (22.10.1998)

73

NVE

Hřbitov v Nové Vsi (4.12.1998)

120

PRO

Zeleň podél ul. Staroveské (3.9.1999)

116

PRO
PRO
PRO
MIC

Lesík u ul. Frankova v Proskovicích (9.3.1999)
Remíz v poli za vodárnou V Proskovicích
Porost ve svahu u ul. Světlovské (24.11.1998)
Hřbitov Michálkovice (6.1.1997)

122
123
124
47

MIC

Michalské náměstí (29.7.1997)

50

MIC

Zahrada u Sokolovny v Michálkovicích (24.9.1997)

83

MIC

Zeleň u Michalského náměstí (5.8.1997)

84

RAB
RAB

Alej na ul. Pod Bažantnicí (20.3.1996)
Zbytek aleje u ul. U Důlňáku (19.6.1996)
Izolační zeleň podél železniční trati v Bartovicích
(25.7.1996)

44
58

porost
dřevin, louky
lesopark
lesopark,
vodní pl.,
mokřad
vodní pl.,
porost dřevin
dřeviny
zeleň u
komunikace
porost dřevin
porost dřevin
porost dřevin
hřbitov
parková
zeleň
parková
zeleň
parková
zeleň
stromořadí
stromořadí

60

porost dřevin

RAB

Parčík u školy na ul. U Statku (30.7.1996)

61

parková
a izol. zeleň

RAB

Porost na terénním zlomu v lokalitě Podzámčí
(14.6.1996)

62

porost dřevin

RAB

Prostřední důl (3.9.1996)

63

RAB
RAB

Hřbitov u Babího dolu (1.8.1996)
Alej podél ul. Bartovická (2.9.1996)

64
65

RAB

porost
dřevin,
mokřad
hřbitov
stromořadí

Městský
obvod

Název (datum registrace)

č.
VKP

RAB

Park u kulturního domu v Bartovicích (29.8.1996)

66

RAB
RAB
RAB

Hřiště u ul. Bartovické a Těšínské (2.8.1996)
Zeleň u ul. Těšínské a Za Školkou (2.9.1996)
Akátový porost u ul. Šporovnická (14.6.1996)
Zeleň na hřbitově a u kostela v Radvanicích
(30.7.1997)

67
68
69

RAB

75

Charakter
parková
zeleň
stromořadí
porost dřevin
porost dřevin
hřbitov,
park. zeleň

RAB

Parková úprava u býv. kina "Odboj" v Radvanicích
(25.7.1997)
Park na ul. Dalimilova (25.7.1997)

KRP

Dolca – Čechůvka (11.3.1999)

80

POL

Areál parku, kostela a školy v Polance n. O.
(30.10.1997)

81

POL

Zámecký rybník v Polance n. O. (25.7.1997)

82

POL

Porost dřevin u ul. Nábřežní (25.2.1999)

107

POL

Na Dvorkovském (12.8.1998/21.9.1998)

109

POL

Remíz u vodoteče v lokalitě U Fonovic (20.8.1998)

112

POL

Mez nad loukou a zahradou u ul. K Pile

113

POL

Zeleň u vodárny u ul. Za Humny (5.10.1998)

114

POL

Bývalé drážní těleso v Polance n. O. (6.10.1998)

115

POL

Údolí pod ul. Ve Svahu (8.10.1998)

118

POL

Remízy a louky u Fonovic (8.10.1998)

119

HRA

8
29

hřbitov

HRA

Tramvajová trať Hrabová, Nová Bělá (1.2.1996)
Hřbitov u kostela sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové
(31.7.1995)
Hřbitov na ulici Bažanově v Ostravě - Hrabové

vodní pl.,
břeh. Porost
porost dřevin
mokřad,
louka,
porosty
dřevin
porost dřevin
pastvina,
porost dřevin
porost dřevin
porost
dřevin,
travní
porosty
podmáčená
louka, porost
dřevin
louky,
porosty
dřevin, ext.
sad, rybník
porost

30

HRA

Na Rybnících (O.- Hrabová) (31.10.1994)

36

HRA

Hrabovský mokřad (7.4.1999)

125

hřbitov
louky, rozpt.
zeleň
mokřad,
porost dřevin

RAB

HRA

76
77

parková
zeleň
park
porost
dřevin, louky
parková
zeleň

Městský
Název (datum registrace)
obvod
SVI
Hřbitov v Ostravě - Svinově (6.3.1995)
SVI
Sad Čs. armády (14.5.1996)
Stromořadí u hřiště na ul. Stanislavského
SVI
(12.2.1996)
SVI
Sad Míru v O.- Svinově (3.3.1995/29.5.1995)
SVI
Alej u statku na ul. Jelínkova (28.8.1996)
SVI
Stromořadí ve statku u ul. Jelínkova (23.10.1996)
SVI
Zeleň za Moštárnou v O.- Svinově (28.2.1996)
TRE
Třebovický park 4.3.1994)
TRE
Zeleň za garážemi u ul. Provozní (27.5.1994)
TRE
Lesík za Třebovickým parkem (12.1.1995)
Zeleň u hřiště - ul. Na Valech a V Mešníku
TRE
v Třebovicích (31.5.1994)
PLE
Svah nad ul. Souhradskou (6.11.1997)
PLE
Hřbitov v Plesné (4.12.1997)
PLE
Mez u ul. Akátové I (23.9.1997)

č.
Charakter
VKP
31 hřbitov
32 park
34

stromořadí

35
53
54
71
12
23
42

park
stromořadí
stromořadí
porost dřevin
park
porost dřevin
porost dřevin

43

stromořadí

85
86
87

porost dřevin
hřbitov
porost dřevin
parková
zeleň
údolí
s vodotečí
údolí
s vodotečí
údolí
s vodotečí
porost dřevin
porost dřevin

PLE

Zeleň u kostela sv. Jakuba v Plesné (4.8.1997)

88

PLE

Údolí Končina v Plesné (7.10.1998/30.11.1998)

90

PLE

Údolí pod Žižkovem v Plesné (4.12.1997)

91

PLE

Údolí v lokalitě Kostka v Plesné (4.11.1997)

92

PLE
PLE

Zeleň u ul. Karla Svobody (6.11.1997)
Hřiště TJ Sokol - Plesná (18.12.1997)

93
94

