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Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci
„Integrovaný plán mobility Ostrava“
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:
Název:

Integrovaný plán mobility Ostrava

Předkladatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451,
zastoupen Mgr. Zdeňkem Frélichem, EKOTOXA s.r.o., Fišova 402/7, 602 00 Brno

Umístění:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Ostrava

Charakter koncepce:

Integrovaný plán mobility je strategickým dokumentem, který je vytvořen
k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění
lepší kvality života. Účelem plánu je vytvoření systému udržitelné dopravy tak, aby
dostupnost dopravního systému byla k dispozici všem cílovým skupinám, dále
zlepšení bezpečnosti dopravy, zvýšení efektivity osobní i nákladní dopravy
a v oblasti ochrany životního prostředí snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku
a spotřeby energie. Koncepce specifikuje vize v rámci čtyř strategických cílů
a dílčích opatření. Prvním cílem je „Zlepšení mobility a dostupnosti“, což zahrnuje
podporu a zvýšení kvality hromadné dopravy, rozvoj a podporu cyklistiky a pěší
dopravy a zlepšení dostupnosti. Cíl „Zvýšení bezpečnosti“ zahrnuje zvýšení
bezpečnosti účastníků dopravního provozu (chodců a cyklistů), zvýšení
bezpečnosti cestujících v hromadné dopravě, ve specifických místech a negativně
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vnímaných lokalitách včetně zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel
dopravního provozu. Cíl „Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní
prostředí“ obsahuje ekologizaci dopravy, inteligentní urbanizmus a dopravní
plánování ke snižování vynucené automobilové mobility, minimalizaci hluku
z dopravy, podporu bezbariérovosti a ochranu klidových zón před vlivem intenzivní
dopravy. V rámci strategického cíle č. 4 – „Zvýšení efektivity dopravního systému,
optimalizace využití infrastruktury“ jsou navržena opatření ve smyslu minimalizace
kongescí a časových ztrát, efektivní parkovací politiky, zvýšení efektivity
individuální
dopravy
(podpora
spolujízdy
a
sdílení
vozidel)
a zajištění kvality projektové a předprojektové přípravy. Dokument vychází
z existujících dokumentů plánování, a po zpracování a projednání
s odbornou i laickou veřejností bude sloužit jako podklad pro zpracování
dopravních a regulačních plánů. Připravovaná koncepce bude sloužit jako odborný
podklad pro střednědobé řešení dopravy na území města Ostravy, a to ve všech
základních druzích dopravy.
Návrhové období:

Sledovaná časová období jsou 20 let pro návrh řešení, 30 let pro územní rezervu a
3‐5 let pro etapu realizace prioritních opatření.

Zpracovatel oznámení:

EKOTOXA s.r.o., Fišova 402/7, 602 00 Brno

Průběh zjišťovacího řízení
Krajský úřad dne 19. 1. 2017 obdržel kompletní oznámení koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“. Dne
26. 1. 2017 zveřejnil krajský úřad informace o oznámení koncepce na úřední desce Moravskoslezského kraje.
Oznámení koncepce bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla
písemně zaslána dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 8 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) a vycházel
z obsahu koncepce, charakteristiky jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a předpokládaného přínosu
posouzení koncepce. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z obdrženého oznámení
koncepce zpracovaného dle přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z vyjádření doručených
k předloženému oznámení koncepce.
Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 26. 1. 2017 na úřední desce krajského úřadu
a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA –
Projednávané záměry, a to pod názvem „Integrovaný plán mobility Ostrava“, dále pak na webových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK020K. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení koncepce
uplynula dne 15. 2. 2017. V uvedené lhůtě byla doručena tato vyjádření:
1) Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn. S-KHSMS
04224/2017/OV/HOK ze dne 14. 2. 2017,
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2) Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
zn.: ČIŽP/49/IPP/1701362.002/17/VMJ ze dne 13. 2. 2017,
3) Vyjádření
Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 27412/2017 ze dne 15. 2. 2017,
4) Stanovisko rady městského obvodu Slezská Ostrava zn. S-SLE/04074/17/TSKZaH ze dne 15. 2. 2017,
5) Vyjádření Markéty Vysloužilové ze dne 13. 2. 2017,
6) Vyjádření Petra Vysloužila ze dne 10. 2. 2017.
Krajský úřad vypořádal vyjádření obdržená k oznámení koncepce ve lhůtě k vyjadřování následovně.
1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě oznámení koncepce
akceptuje s tím, že je předpoklad, že uplatňování jejích zásad bude mít pozitivní přínos i na životní
prostředí a veřejné zdraví obyvatel Moravskoslezského kraje.
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava ve svém vyjádření uvádí, že
k předloženému oznámení koncepce nemá připomínky. Dále upozorňuje na možné střety zájmů s ochranou
přírody při budování nových komunikací, zejména cyklostezek. Nepožaduje koncepci posuzovat v celém
procesu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání: Upozornění ČIŽP na možný střet zájmů s ochranou přírody je obecným upozorněním, neuvádí
konkrétní doporučení či požadavky. Případné střety budou řešeny v následných fázích řešení jednotlivých
záměrů dle platných právních předpisů.
3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska svých
kompetencí nemá k oznámení koncepce připomínky a neuplatňuje další požadavky na zpracování koncepce.
4. Rada městského obvodu Slezská Ostrava bere na vědomí zahájení zjišťovacího řízení koncepce.
5. Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová požaduje zastavení zjišťovacího řízení a vrácení oznámení koncepce
oznamovateli k dopracování z těchto důvodů:
1. V kapitole B2 oznámení je uvedeno, že město Ostrava zpracovalo koncepci „Integrovaný plán udržitelné
mobility Ostrava“, kdežto v textu na str. 10 je uveden odkaz na tuto koncepci pod názvem „Integrovaný
plán mobility Ostrava“. Uvádí, že tímto není zřejmé, jaký dokument a s jakým názvem má být v rámci
předmětného zjišťovacího řízení posuzován.

Vypořádání: Jedná se o zřejmou nesprávnost v názvu a z celého textu je zřejmé, že je předmětem
zjišťovacího řízení dokument Oznámení koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“ tak, jak byl v rámci
zjišťovacího řízení předložen k vyjádření.
2. Mezi dokumenty k nahlédnutí nebyl na krajském úřadě zařazen dokument, který je k nahlédnutí
na webových stránkách http://mobilita-ostrava.cz, v listinné ani v elektronické podobě ani nebyl zveřejněn
na webových stránkách CENIA. Touto skutečností oznamovatel nedodržel ust. § 10c odst. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, kde je uvedeno, že ten, kdo předkládá podnět ke zpracování
koncepce, je povinen předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné i v elektronické podobě.
Koncepce na kterou se oznámení odvolává, měla být přiložena jako součást oznámení.

Vypořádání: Předkladatel předložil oznámení koncepce dle přílohy č. 7 se všemi zákonnými náležitostmi,
čímž splnil povinnost ust. § 10c odst. 1 zákona. Samotná koncepce nebyla předmětem zjišťovacího řízení a
není povinností předkladatele ji předkládat v této fázi. Nicméně byla k nahlédnutí na webových stránkách
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http://mobilita-ostrava.cz, což bylo v oznámení uvedeno. Na krajském úřadě bylo možné do oznámení
nahlédnout v listinné podobě, což dokládá také záznam o nahlížení do spisu zn. ŽPZ/2622/2017/Ham ze dne
8. 2. 2017 pod bodem 1., předložený podatelkou spolu s tímto vyjádřením.
Krajský úřad neshledal důvod pro ukončení zjišťovacího řízení a vrácení koncepce k dopracování.
6. Ing. Petr Vysloužil poukazuje na to, že koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“ není přílohou
Oznámení koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“ a není v listinné ani elektronické podobě
k dispozici na odboru životního prostředí krajského úřadu ani nebyla zveřejněna na webových stránkách
portálu CENIA. Dále se domnívá, že by přílohou oznámení měla být hluková studie, na jejímž podkladě bylo
oznámení zpracováno. Poukazuje také na obecnou rovinu zpracování koncepce a chybějící popis
a zhodnocení stávající zeleně ve městě, které by dle jeho názoru byly naplněním strategických cílů dotčeny
nejvíce. Dále uvádí, že chybí zpracování kapitoly D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území. Předpokládá, že materiál bude předložen
v rámci dalšího posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.

Vypořádání: K tomuto krajský úřad konstatuje, že zjišťovací řízení se dle § 10d odst. 2 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí provádí na podkladě oznámení a vyjádření k němu obdržených. Náležitosti
oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu. Oznámení koncepce bylo předloženo v souladu se
zákonem a se všemi jeho náležitostmi. Krajský úřad nepovažuje za účelné k oznámení předkládat všechny
podklady, ze kterých zpracovatel vycházel. Citované zdroje jsou převážně i s odkazy uvedeny v seznamu
použitých podkladů. V oznámení je uveden odkaz na samotnou koncepci, která se v této fázi nepředkládá,
nicméně bylo možno do ní nahlédnout nad rámec zákona na internetu na stránkách http://mobilitaostrava.cz, jak je v oznámení uvedeno. Toto krajský úřad považuje za dostatečné z hlediska informovanosti
veřejnosti. Oznámení, včetně kapitoly D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
ve vymezeném dotčeném území, bylo dle názoru krajského úřadu zpracováno dostatečně pro účely
posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, jakožto dokumentu, který je zpracováván v obecné rovině
a bez znalostí konkrétních vlastností a technických specifikací jednotlivých záměrů v něm obsažených, jež
náleží podrobnosti až při projednávání konkrétních záměrů. Koncepce primárně směřuje k podpoře
cyklistické, pěší a veřejné dopravy – tj. ekologicky šetrných forem dopravy. Dále se zabývá problematikou
automobilové dopravy a parkování – a i zde je akcent na řešení stávajících problémů a snižování
negativních vlivů silniční dopravy. Vlivy jednotlivých strategických cílů budou podrobněji posouzeny při
realizaci konkrétních záměrů.
Integrovaný plán mobility Ostrava má těsnou vazbu na Územní plán Ostravy, vydaný usnesením
č. 2462/ZM1014/32, ze dne: 21. 5. 2014 a schválený v roce 2014, který byl podroben procesu posuzování
vlivů na životní prostředí a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko, a také je jedním ze vstupů do
dokumentu Strategický plán města Ostravy, který je v současné době také posuzován dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Další posouzení Integrovaného plánu mobility Ostrava na této
obecné úrovni by bylo minimálním či nulovým přínosem.
Krajský úřad dále obdržel kladná vyjádření statutárního města Ostravy zn. S-SMO/037085/17/OŽP/6 ze dne
9. 2. 2017 a Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, Zn. S-SMO/037085/17/OŽP/5 ze
dne 9. 2. 2017, ke kterým ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad
nepřihlíží, neboť byla zaslána po lhůtě k vyjádření (lhůta k vyjádření uplynula 15. 2. 2017, vyjádření byla zaslána
datovou schránkou dne 22. 2. 2017 a 16. 2. 2017).
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Součástí oznámení záměru byla stanoviska orgánů ochrany přírody (krajský úřad, ministerstvo životního
prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří) podle
§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých bylo
konstatováno, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo
na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Integrovaný plán mobility Ostrava“, a na
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK020K.

Závěr

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako místně
a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a na základě dopisu č. j. 84733/ENV/16 ze dne 6. 12. 2016 ve věci rozhodnutí o přenesení posuzování
koncepce ministerstvem životního prostředí na orgán kraje dle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), na základě
zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování
vlivů na životního prostředí stanovil, že koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“
nebude posuzována
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:
Koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“ je předmětem posuzování vlivů koncepce podle ustanovení § 10a
zákona č. 100/2001 Sb. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 téhož zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem
bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle tohoto zákona.
Příslušný úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě zhodnocení obsahu oznámení
podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění koncepce,
vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad
takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvádí důvody, pro
které není posuzování podle tohoto zákona požadováno:
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Dotčené orgány státní správy na úseku ochrany životního prostředí, které se k předloženému oznámení koncepce
vyjádřily v rámci zjišťovacího řízení, nevznesly takovou připomínku, která by vyžadovala posouzení ve smyslu
zákona.
Příslušné orgány ochrany přírody a krajiny vyloučily svými stanovisky dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů možný významný vliv předložené koncepce na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Předloženou koncepcí je dotčeno území tvořené územním obvodem pouze jedné obce.
Nepředpokládají se vlivy přesahující hranice České republiky.
V oznámení koncepce se uvádí, že s ohledem na její charakter je možno předpokládat, že opatření uvedená
v koncepci povedou ve většině případů ke zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví. Jsou podporovány
šetrné formy dopravy (veřejná doprava, cyklistická, pěší), řešena plynulost automobilové dopravy, systém
parkování a další problémy v území. Doprava v území je aktuálně zdrojem řady problémů, především zdrojem
hluku a znečištění ovzduší, dále způsobuje zábory půdního fondu v případě parkovacích ploch a další. Realizace
koncepce by proto měla vést k řešení těchto problémů (snížení produkce emisí z mobilních zdrojů, snížení
hlučnosti, lepší plynulost dopravy apod.) a tím zlepšování stavu životního prostředí a k ochraně veřejného zdraví.
Menší část koncepce tvoří opatření, která by potenciálně negativní vlivy mít mohla. Může se jednat např.
o doplnění stávající silniční sítě. Cílem těchto opatření je primárně snížení dopravní zátěže na stávajících
komunikacích, které jsou převážně využívány pro řešené území tranzitní dopravou. Cílem je tedy maximální
možné snížení dopravní zátěže v obytných částech města, kde je nutné zajistit kvalitu bydlení a odpovídající
dopravní obsluhu. Avšak nové úseky komunikací samozřejmě na druhou stranu znamenají zábory půdního fondu
nebo zdroj znečištění. K tomu je třeba doplnit, že všechny případné úseky nových komunikací musí být
v souladu s územním plánem města, který byl schválen v r. 2014 a prošel procesem posuzování vlivů na životní
prostředí.
Integrovaný plán mobility Ostrava čerpá ze stávajících zpracovaných a schválených materiálů. Výchozími
podklady pro tvorbu integrovaného plánu mobility byly tyto dokumenty: Politika územního rozvoje (PÚR) ve
znění aktualizace č. 1, Zásady územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, plánované investiční akce
Moravskoslezského kraje obsažené v tvz. Bílé knize, Územní plán Ostrava (ÚP MO). Zdrojem zásobníku projektů
jsou dále rozvojové záměry ředitelství silnic a dálnic a investiční akce Správy železniční dopravní cesty. Některé
z těchto podkladů již byly posouzeny dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (PÚR, ZÚR, ÚP MO).
Integrovaný plán mobility Ostrava má těsnou vazbu na Územní plán Ostravy, vydaný usnesením
č. 2462/ZM1014/32, ze dne: 21. 5. 2014 schválený v roce 2014, který byl podroben procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko, a také je jedním ze vstupů do dokumentu
Strategický
plán
rozvoje
statutárního
města
Ostravy
na
léta
2017-2023,
který
je
v současné době také posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Přínos posouzení koncepce
ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišné úrovni v téže oblasti je tudíž shledán jako
minimální.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních
předpisů při realizaci konkrétních záměrů.
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Dotčené územně samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň dotčené územně
samosprávné celky žádáme, aby zaslaly krajskému úřadu písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední
desce.
Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska
– úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Integrovaný plán
mobility Ostrava“. Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny také na webových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK020K.

Poučení:
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

ROZDĚLOVNÍK:
Dotčené územní samosprávné celky



Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – předkladatel

Dotčené správní úřady
 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti
Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz
Dále obdrží
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
 Mgr. Zdeněk Frélich, EKOTOXA s.r.o., Fišova 402/7, 602 00 Brno
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Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava
Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava
Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava
Lhotka, U Splavu 76, 725 28 Ostrava
Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava
Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Nová Bělá, Mitrovická 342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava
Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava
Polanka nad Odrou, 1. května čp.1/2a, 725 25 Ostrava
Poruba, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava-Poruba
Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava
Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava
Radvanice a Bartovice, Těšínská 281, 716 00 Ostrava
Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava
Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava
Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava
Třebovice, 5. května 5027, 722 00 Ostrava
Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava
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