Zápis z 11. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 21.02.2022, kulturní dům Vlčovice, malý sál
Přítomni:

Ing. Radim Hyvnar
Ing. Radek Harabiš
Mgr. Dalibor Hipík
Hana Kutáčová
Václav Lys
Miroslava Štěpánová
Radomír Zátopek

-

předseda výboru
člen výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru

Omluveni:
Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
Hosté:

Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Štěpán

-

garant za MČ Vlčovice
vedoucí ORM MěÚ Kopřivnice

Jednání Výboru pro místní část Vlčovice (dále jen „Výboru“) zahájil předseda, Ing. Radim Hyvnar,
přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 z 11 zvolených členů Výboru a jednání Výboru je
tedy usnášeníschopné. Následovalo zvolení zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne
jednání Výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Ing. Radim Hyvnar
Výsledek hlasování: 6-0-1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byl zvolen Ing. Radim Hyvnar
Dále předseda Výboru představil navržený program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení přítomnosti Mgr. Jiřího Štěpána, vedoucího ORM, na jednání Výboru
3) Informace Mgr. Jiřího Štěpána, vedoucího ORM MěÚ Kopřivnice, týkající se MČ Vlčovice
4) Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice o nočním klidu
5) Informace o společnostech, které plánují stavět nové objekty v Průmyslovém parku Vlčovice
6) Různé
7) Závěr
K navrženému programu nebyly ze strany členů VMČ Vlčovice vzneseny žádné další návrhy.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Schválení přítomnosti Mgr. Jiřího Štěpána, vedoucího ORM, na jednání Výboru
Návrh: VMČ Vlčovice schvaluje přítomnost Mgr. Jiřího Štěpána, vedoucího ORM, na jednání
Výboru.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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3) Informace Mgr. Jiřího Štěpána, vedoucího ORM, týkající se MČ Vlčovice
Mgr. Jiří Štěpán informoval Výbor o žádostech o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím podaných manžely Plocovými. Sdělil, že na všechny jejich dotazy bylo
odpovědnými orgány města odpovězeno a odpovědi jsou dohledatelné na webových stránkách
města.
Mgr. Jiří Štěpán informoval Výbor o tom, že bylo rozhodnuto o vyšší prioritě realizace
obchvatu Vlčovic, jehož stavba by měla být zahájena v roce 2026 a celý obchvat by měl být
zprovozněn v roce 2029. V této souvislosti byla zahájena příprava území pro výstavbu přeložky
silnice I/58 v rámci které musí být řešena i záležitost existující cyklostezky, která v lokalitě
Zábřežky křižuje stávající silnici I/58, protože úrovňové křížení cyklostezky s přeložkou silnice I/58
již nebude možné.
Mgr. Jiří Štěpán představil Výboru jednu z možných variant nového vedení cyklostezky ve
směru od Kopřivnice do Vlčovic, která by vedla od areálu společnosti Erich Jaeger souběžně
s novou přeložkou až pod Zábřežky a zde by pod nově zbudovaným mostem mimoúrovňově křížila
přeložku silnice I/58 a poté by od sjezdu ze stávající I/58 na účelovou komunikaci, vedoucí podél
Lůžkového potoka, cyklostezka pokračovala souběžně se stávající I/58 směrem k Telaříkovu
rybníku a napojovala by se na místní komunikaci vedoucí mezi sportovním areálem a rybníkem.
Stávající cyklostezka ve směru od Vlčovic do Kopřivnice by se pak před současným křížením s I/58
napojovala na nově zbudovanou obslužnou komunikaci vedoucí ze Zábřežků k psímu útulku.
Členové Výboru v rámci diskuse s takovou variantou nového vedení cyklostezky nesouhlasili,
upřednostňují zbudování dostatečně široké lávky pro cyklisty nad silnici I/58 v místě mezi psím
útulkem a areálem společnosti Erich Jaeger. Současně členové Výboru doporučují vedení
cyklostezky podél nově plánované spojovací komunikace, která by měla být zbudována se
spoluúčastí města Kopřivnice z koncového bodu páteřní komunikace Průmyslového parku směrem
ke sjezdu ze stávající I/58 na účelovou komunikaci, vedoucí podél Lůžkového potoka, tedy pod
nově zbudovaným mostem – při projektování mostu je tedy nutno dbát na to, aby se pod něj kromě
této komunikace vešel i chodník a cyklostezka. Současná silnice I/58, která bude v části Zábřežky
po dokončení přeložky I/58 slepá, bude sloužit jako obslužná komunikace pro obyvatele zdejších
domů a plánované prodloužení této obslužné komunikace až k psímu útulku pak samo o sobě zajistí
propojení vedení obou cyklostezek.
Výborem navrhované vedení cyklostezek by tak umožnilo jednak přímé napojení stávající
cyklostezky na Průmyslový park přes lávku nad I/58 u psího útulku, tak mnohem lepší – přímé –
cyklistické napojení centrální části Vlčovic (od rybníka) na páteřní komunikaci v Průmyslovém
parku.
Mgr. Jiří Štěpán informoval Výbor o stavu řešení požadavku na doplnění nově zbudovaného
autobusového zálivu na rozcestí o přístřešek pro čekání cestujících. Je zde problém spočívající
v tom, že oba potenciální dodavatelé, kteří by přístřešek chtěli dodat, jej nabízejí v hloubce stejné,
jako je šířka celého chodníku podél autobusového zálivu a tudíž by tento jimi dodaný přístřešek
limitoval možnost přistavení autobusu co nejblíže chodníku. Ani jeden z nich není ochoten
nabízený přístřešek dodat s menší hloubkou, neboť dle jejich informace mají přístřešky v rozměrech
tak, jak je nabízejí, certifikovány pro použití k danému účelu. Podle Mgr. Jiřího Štěpána je tedy
jedinou možností zadat poptávku s předem určenými rozměry přístřešku a čekat, jestli se najde
nějaký dodavatel, který bude schopen takový přístřešek dodat.
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání bere na vědomí informace Mgr. Jiřího Štěpána, vedoucího
ORM, týkající se MČ Vlčovice.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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4) Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice o nočním klidu
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar seznámil členy Výboru s navrhovaným zněním obecně
závazné vyhlášky města Kopřivnice o nočním klidu s tím, že jej Mgr. Bc. Josef Procházka, vedoucí
oddělení právního MěÚ Kopřivnice, v emailu zaslaném dne 2.2.2022 požádal o připomínkování
tohoto návrhu ze strany VMČ Vlčovice. Z diskuse k tomuto bodu vzešel následující návrh usnesení:
Návrh: VMČ Vlčovice žádá, aby byl bod c) odst. 2 čl. 3 navrhované obecně závazné vyhlášky
města Kopřivnice o nočním klidu upraven takto:
„v místní části Vlčovice, v katastrálním území Vlčovice, a to v noci ze dne konání letních akcí ve
Vlčovicích na den následující, konkrétně jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červenci a jednu
noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu,“.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
5) Informace o společnostech, které plánují stavět nové objekty v Průmyslovém parku
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o společnostech, které plánují
stavět nové objekty v Průmyslovém parku Vlčovice. Jedná se o společnost Sourcing Point
Technology, s.r.o., zabývající se technologií a procesy lepení (např. protihlukové stěny při výstavbě
dálnice Nový Jičín – Frýdek-Místek), společnost Macháč Motors s.r.o., zabývající se vývojem a
opravami dvoutaktních motorů, restaurováním historických motorů a převodovek (podílela se na
restaurování motorů Slovenské strely z r. 1936), společnost FMDT prodej s.r.o. (výroba nerezových
bazénů) a společnost FOTIZON s.r.o. zabývající se strojírenstvím, konkrétně třískovým obráběním.
Kupní smlouvy s prvními třemi jmenovanými společnostmi již Zastupitelstvo města schválilo na
svém 19. zasedání 16. 12. 2021, kupní smlouvu se společností FOTIZON s.r.o. bude Zastupitelstvo
města schvalovat na svém 20. zasedání 3. 3. 2022. Informace o připravovaném schvalování prodeje
pozemku společnosti FOTIZON s.r.o. na 20. zasedání ZM 3. 3. 2022 zaslal 16. 2. 2022 Ing. Adam
Ondrašík, vedoucí OMM MěÚ Kopřivnice, Výboru na vědomí či k případnému vyjádření.
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání bere na vědomí informace o společnostech, které plánují
stavět nové objekty v Průmyslovém parku Vlčovice.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
6) Různé
Mgr. Dalibor Hipík informoval Výbor o požadavku pana Vlastimila Mrkvy na zajištění vyčištění
brodu přes Babincův potok u č.p. 125. Vzhledem k tomu, že správcem Babincova potoka v těchto
místech je Povodí Odry, státní podnik, formuloval Výbor po dohodě s garantem za MČ Vlčovice
toto usnesení:
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání pověřuje garanta za MČ Vlčovice Mgr. René Lakomého, aby
v této záležitosti kontaktoval Povodí Odry, státní podnik.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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Miroslava Štěpánová informovala Výbor o existenci petice proti zvýšenému hluku při zvýšeném
provozu zkušebního polygonu společnosti TATRA. Předložila i text podnětu, zaslaného paní
Anastázií Fišerovou Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje, ve kterém si na tento
zvýšený hluk, ke kterému dochází převážně o víkendech, stěžuje.
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání bere na vědomí informaci paní Miroslavy Štěpánové o
existenci petice proti zvýšenému hluku při zvýšeném provozu zkušebního polygonu společnosti
TATRA a podnětu ve stejném duchu, zaslaného paní Anastázií Fišerovou Krajské hygienické
stanici Moravskoslezského kraje.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
Mgr. René Lakomý informoval Výbor, že na pondělí 11. 4. 2022 je od 17 hod. v KD Vlčovice
naplánováno tradiční setkání vedení města Kopřivnice s občany MČ Vlčovice, tzv. veřejná schůze.
7) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy Výboru a
garanta na příští jednání. To je naplánováno tradičně na pondělí 21. března 2022 od 18:00
v banketce KD Vlčovice.

………………………………………………
Zapsal: Ing. Radim Hyvnar

………..………………………………………..
Garant: Mgr. René Lakomý

…………………………………………………
Ověřovatel: Ing. Radek Harabiš
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