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Statutární město Ostrava 
městský obvod Poruba 
místostarosta 

 

 
Vaše značka:  

 
 

Společenství vlastníků Francouzská 65 

Pavel Grimm 
Francouzská 6019/65 

708 00  Ostrava-Poruba 

 

Ze dne:  
Č. j.: POR 24554/2020/gazd 
Sp. zn.: S POR 19825/2020/2 

 
Vyřizuje: Ing. Lubomír Gazda 
Telefon: 599 480 405 
Fax: 599 480 212 
E-mail: lgazda@moporuba.cz 
  
Datum: 20. 5. 2020 
 

 

Vážený pane Grimme. 

 

Dne 1. 3. 2020 bylo oficiálně zahájeno parkování dodávek nad 2,5 t na devíti k tomu určených parkovištích. 

Stanovili jsme dobu pro vyhodnocení samotného účinku tohoto opatření na 1 - 2 měsíce. Po tuto dobu jsme 

předpokládali, že i ve spolupráci s městskou policií, alespoň z větší části prověříme stav parkování dodávek 

na již zmíněných parkovištích. 

  

Bohužel, do tohoto času vstoupilo výrazné opatření nouzového stavu, vládní nařízení, značné omezení 

pracovního procesu a zejména účast městské policie, která se doposud z velké části věnuje výše uvedeným 

skutečnostem. Po tuto dobu jsme alespoň z naší strany vyhodnocovali parkování dodávek na jednotných 

parkovištích. Na parkovišti ul. Polské jsme evidovali, a to i v nočních hodinách stav 4 – 7 vozidel nad 2,5 t. 

Je zde vyčleněno 17 parkovacích míst, z nichž minimálně 10 - 13  míst bylo obsazeno ostatními vozidly. 

Tento stav trval i v době, kdy výše uvedené opatření mělo za následek výrazné omezení dopravy, a o to více 

parkujících vozidel. 

 

V současné době dochází k postupnému uvolňování a tím také dojde k dalším hodnocení parkovišť, a to již 

za účasti městské policie. U samotných parkovišť je ještě nutno provést vodorovné dopravní značení. Než 

tak bude provedeno, budou výše popsané výsledky projednány i s dopravní policií. 

Následně pak může dojít k možným úpravám parkovišť, což je ale spojeno s legislativou, která stanovuje 

přesné procesní postupy. 

 

Ve věci odstaveného dodávkového vozidla se na parkovišti nachází jedno vozidlo bez platné technické 

kontroly, které však nevykazuje známky vraku. Dle platné legislativy bude zjišťován vlastník vozidla 

a vyzván ke sjednávání nápravy. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Otisk, MSc.,MBA 
místostarosta 
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