Zápis z 13. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 16.05.2022, kulturní dům Vlčovice, malý sál
Přítomni:

Ing. Radim Hyvnar
Renata Gelnarová
Ing. Radek Harabiš
Hana Kutáčová
Václav Lys
Miroslava Štěpánová
Radomír Zátopek
Jan Vrubel

-

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

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

Mgr. René Lakomý

-

garant za MČ Vlčovice

Jednání Výboru pro místní část Vlčovice (dále jen „Výboru“) zahájil předseda, Ing. Radim Hyvnar,
přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 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: 7-0-1 (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) Různé
3) Závěr
K navrženému programu nebyly ze strany členů VMČ Vlčovice vzneseny žádné další návrhy.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Různé
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že plánované
vybudování integrovaného výjezdového centra pro HZS a ZZS MSK v katastru Vlčovic, jehož
výstavba naproti výrobní hale společnosti DURA Automotive měla začít již ve druhé polovině
tohoto roku, narazilo na problém spočívající v tom, že pro realizaci upraveného záměru je potřeba
cca 1,7 ha pozemků v jiném uspořádání, než byl původně projednávaný návrh a nově vymezené
území v upraveném návrhu není oproti původnímu návrhu v souladu s novým územním plánem
města.
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Na základě podnětu občanů bydlících v domě č.p. 212 je navrhováno doplnění 1ks VO na
pozemek města u výjezdu ze soukromého pozemku od chatky u domu č.p. 212 na stezku pro chodce
a cyklisty. Automobily vyjíždějící tímto výjezdem mohou jet jenom doprava a při tomto najíždění
na stezku pro chodce a cyklisty nemají šanci cyklisty ve tmě vidět.
Mgr. René Lakomý k tomu sdělil, že město připravuje projekt postupné modernizace
veřejného osvětlení ve městě a místních částech, které by mělo přinést především nižší náklady na
jeho provozování, a realizace této modernizace ve Vlčovicích byla zařazena hned do první vlny.
V rámci této modernizace bude dle jeho vyjádření možno doplnit VO do některých míst ve
Vlčovicích, kde v současné době VO není, ale je tam žádoucí.
Mgr. René Lakomý slíbil před členy Výboru nové vyasfaltování místní komunikace vedoucí
mezi rybníkem a sportovním areálem až k nemovitosti č.p. 125.
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar v té souvislosti zmínil, že Výbor a jeho předchůdkyně –
Komise pro místní část Vlčovice – navrhovaly, aby došlo po sjezdu ze silnice I/58 na tuto místní
komunikaci k částečnému narovnání šikany vedoucí do nejužšího místa průjezdu mezi oplocením
sportovního areálu a živým plotem kolem rybníku a to formou posunu rohového sloupku oplocení
sportovního areálu směrem do sportovního areálu a úpravou dvou plotových polí z obou stran
tohoto posouvaného sloupku.
Mgr. René Lakomý k tomu zmínil, že Správa sportovišť Kopřivnice chystá rekonstrukci
oplocení některých sportovišť a že dojde i na sportovní areál ve Vlčovicích. Při této příležitosti by
mohlo k požadovanému posunutí oplocení v nejužším místě průjezdu dojít.
Mgr. René Lakomý na závěr bodu různé informoval Výbor, že Rada města Kopřivnice dosud
nepostoupila prodej částí pozemků p.č. 597/3 a p.č. 600/10, které jsou ve vlastnictví města
Kopřivnice, manželům Olejníčkovým pro možnost rozšíření jejich provozovny, přičemž důvodem
nepostoupení byla absence písemného smluvního závazku kupujícího týkajícího se vydláždění
průchodu kolem budovy bývalé masny, který zůstane v majetku města, na náklady kupujícího, kdy
tento závazek existuje pouze ve formě ústního příslibu a oddělení právní městského úřadu tuto
formu závazku nepovažuje za dostatečnou.

3) 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 13. června 2022 od 18:00
v banketce KD Vlčovice.

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

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

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