Zápis ze 14. jednání komise RM pro místní část Vlčovice
konaného dne 7. 9. 2020 ve Vlčovicích
Přítomni:

Radim Hyvnar
Renata Gelnarová
Radek Harabiš
Dalibor Hipík
Hana Kutáčová
Lubomír Polášek
Jan Reček
Miroslava Štěpánová
Jan Vrubel
Radomír Zátopek

-

předseda
členka
člen
člen
členka
člen
člen
členka
člen
člen

Hosté:

René Lakomý

-

garant RM pro MČ Vlčovice

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.


Jednání MKRM Vlčovice zahájil předseda, přivítal všech 10 přítomných členů MKRM Vlčovice,
konstatoval, že jednání MKRM Vlčovice je usnášeníschopné a představil program jednání.
K předloženému programu nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh a navržený
program jednání byl tedy schválen tak, jak byl předložen.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost pana Františka Kahánka o obnovení
jediného přístupu z jeho pozemku p.č. 78 v k.ú. Vlčovice přes pozemek města na náves, který už
roky není možný, neboť majitele blízkého pozemku p.č. 90/5 v k.ú. Vlčovice (Luknárovi) mají
potřebný průchod již léta nelegálně připlocen ke svému pozemku a ani přes opakované výzvy
pana Františka Kahánka zbudované nelegální připlocení městského pozemku neodstranili.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání žádá Radu města Kopřivnice a příslušné orgány města
Kopřivnice, aby podnikly veškeré právní kroky k tomu, aby majitelé pozemku p.č. 90/5 v k.ú.
Vlčovice (Luknárovi) v co nejkratší možné lhůtě odstranili nelegální připlocení části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice ve vlastnictví města Kopřivnice, a to jak té části tohoto pozemku ve
vlastnictví města, která odděluje jejich pozemek od pozemku p.č. 78 v k.ú. Vlčovice (ve
vlastnictví pana Františka Kahánka), tak té části tohoto pozemku ve vlastnictví města, která tvoří
příjezdovou komunikaci k pozemku p.č. 27/2 v k.ú. Vlčovice (ve vlastnictví Ing. Radka Harabiše),
včetně likvidace dřevin vysázených kolem tohoto nelegálního připlocení a uvedli tak nelegálně
zabraný pozemek města do původního stavu, aby byl znovu možný průchod z pozemku pana
Františka Kahánka na náves přes tento veřejný prostor a aby byla obnovena plná šířka příjezdové
komunikace k pozemku pana Ing. Radka Harabiše, čímž by došlo k umožnění zimní údržby této
příjezdové komunikace (vzniklý prostor by mohl být používán pro hromadění vyhrnutého sněhu),
čímž MKRM Vlčovice jednoznačně podporuje legitimní požadavek majitele sousední nemovitosti
pana Františka Kahánka. Ing. Radek Harabiš, člen MKRM Vlčovice, oznámil možný střet zájmů a
při hlasování o tomto projednávaném bodu se zdržel.
Výsledek hlasování: 9–0–1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost paní Sylvy Kriškové z OMM MěÚ
Kopřivnice o vyjádření MKRM Vlčovice k žádosti paní Ivany Fučíkové o odkoupení části
pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Vlčovice, ve vlastnictví města Kopřivnice, která přiléhá k pozemku
p.č. 53 v k.ú. Vlčovice.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
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MKRM Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Vlčovice ve
vlastnictví města Kopřivnice, která přiléhá k pozemku p.č. 53 v k.ú. Vlčovice, žadatelce paní
Ivaně Fučíkové jednak z důvodu nesouhlasného stanoviska správy místních komunikací, dále
existence ochranného pásma vedení kanalizace ve správě SLUMEKO s.r.o., dále z důvodu toho,
že inkriminované místo je na dané, jen 4,2 metry široké obousměrné místní komunikaci, nejširší a
proto nejvíce vhodné pro případnou výstavbu výhybny a rovněž je inkriminované místo nejlépe
vhodné pro zbudování vjezdu k případně nově stavěné nemovitosti na přilehlém pozemku p.č. 53,
která by navazovala na již existující nově vystavené domy po levé straně této místní komunikace.
Výsledek hlasování: 6–0–4 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost paní Michaely Kahánkové z OMM MěÚ
Kopřivnice o vyjádření MKRM Vlčovice k žádosti manželů Dagmar a Dušana Luknárových o
odkoupení části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice, kterou odůvodňují majetkoprávním
narovnáním vlastnických vztahů, kdy předmětná část pozemku města je aktuálně zaplocena a tvoří
součást zahrady žadatelů.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem požadované části pozemku p.č. 923/1
v k.ú. Vlčovice ve vlastnictví města Kopřivnice žadatelům Dušanu a Dagmaře Luknárovým
z důvodu toho, požadovanou část městského pozemku mají připlocenu nelegálně, bez souhlasu
města a přes jasný nesouhlas majitelů sousedních nemovitostí, především Kahánkových, kterým
toto připlocení veřejné komunikace znemožňuje dostat se historicky staletí existující klidnou
cestou z jejich pozemku na náves i opačným směrem. Rovněž je připlocením části veřejné
komunikace zúžena jediná příjezdová komunikace k nemovitostem ve vlastnictví pana Ing. Radka
Harabiše, na které kvůli tomuto zúžení není prováděna zimní údržba, neboť kvůli zúžení není kam
odhrnovat sníh a pan Harabiš si tak musí zimní údržbu zajišťovat vlastními silami. MKRM
Vlčovice naopak ve dříve schváleném bodě požaduje po městě Kopřivnice, aby podniklo veškeré
právní kroky k tomu, aby majitelé pozemku p.č. 90/5 v k.ú. Vlčovice (Luknárovi) dali do pořádku
úmyslně připlocenou část městského pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice a uvedli ji do původního
průchozího stavu, aby mohl být tento historický průchod na náves vlastníky přilehlých
nemovitostí využíván, čímž podporuje žádost majitele sousední nemovitosti pana Františka
Kahánka. Ing. Radek Harabiš, člen MKRM Vlčovice, oznámil možný střet zájmů a při hlasování o
tomto projednávaném bodu se zdržel.
Výsledek hlasování: 9–0–1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost pana Miloše Sopucha z OMM MěÚ
Kopřivnice o sdělení požadavků MRKM Vlčovice na zařazení jmenovitých akcí stavebního
charakteru do připravovaného návrhu rozpočtu města Kopřivnice na rok 2021.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání schvaluje seznam navrhovaných akcí stavebního charakteru pro
zařazení do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2021, včetně určení jejich priorit.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání pověřuje předsedu MKRM Vlčovice zasláním vypracované
odpovědi na výzvu z odboru majetku města připravujícího seznam investičních akcí do rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2021, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
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MKRM Vlčovice po projednání znovu žádá z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích po
cyklotrase o doplnění jednoho VO v oblasti dolního konce mezi domy č.p. 139 (Kahánek Petr) a
č.p. 211 (Kahánek Radim); mezi uvedenými nemovitostmi se nachází napojení soukromé cesty od
osmi domů nové zástavby na obecní místní komunikaci a řidiči aut vjíždějící z této soukromé
cesty na místní komunikaci mají jen malou šanci často špatně osvětlené cyklisty jedoucí po
cyklotrase včas zahlédnout.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání znovu žádá o zajištění odstranění návozu kamenů svévolně
umístěných na městské účelové komunikaci podél plotu u č.p. 230 (Plocovi) – poprvé žádáno
v zápisu z 23. jednání MKRM Vlčovice ze dne 22.5.2017, dodnes nerealizováno.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání znovu žádá o provedení výřezu náletových dřevin a býlí
rostoucích u plotu kolem sportovního areálu, které tento plot přerůstají směrem k okolo vedoucí
místní komunikaci tak, aby žádné dřeviny nepřerůstaly plot kolem sportovního areálu směrem k
okolo vedoucí komunikaci.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



Příští řádné jednání MKRM Vlčovice je naplánováno tradičně na 3. pondělí v měsíci, tedy na
19. října 2020 od 18:00 v zasedací místnosti v KD Vlčovice.

Zapsal:

Radim Hyvnar

Správnost ověřil:

Přílohy:
č. 1 – Návrhy MKRM Vlčovice do rozpočtu 2021
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Radek Harabiš

Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Vlčovice
Město Kopřivnice
Odbor majetku města
Miloš Sopuch
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Ve Vlčovicích 7. září 2020
Investiční návrhy místní komise Vlčovice pro rozpočet na rok 2021
Místní komise na své 14. schůzi dne 7. 9. 2020 stanovila návrh investičních akcí pro tvorbu
rozpočtu města na rok 2021, který Vám tímto zasílám.
Investiční návrh pro rozpočet na rok 2021 v pořadí priorit:
(včetně doposud nerealizovaných návrhů z předchozích let)
Pět hlavních priorit
1. Rekonstrukce poruchového veřejného osvětlení (kabel AES) a jeho rozšíření o lokality
s dlouhodobě chybějícím veřejným osvětlením, tj. v lokalitě za kulturním domem (č.p. 191, 192
a 193) a v oblasti novostaveb (jednak na dolním konci Vlčovic č.p. 205, 206, 207, 208, 209,
211, 212 a 237, jednak v centrální části Vlčovic č.p. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 a 222);
2. Odvodnění místní komunikace a přilehlé lokality vlevo od této místní komunikace v úseku od
domu č.p. 104 (Veličkovi) směrem k domu č.p. 153 (Kahánkovi) a to ve spolupráci s majiteli
přilehlých nemovitostí, buďto formou otevřeného příkopu zbudovaného vlevo podél této
komunikace se směrováním toku vody do náhonu, nebo ještě lépe formou prodloužení stávající
nejbližší dešťové kanalizace o cca 40 – 50 metrů a napojením se na tuto nově prodlouženou
kanalizaci; tuto záležitost je vhodné realizovat nejlépe souběžně s budováním nové splaškové
kanalizace;
3. Rekonstrukce oplocení sportovního areálu včetně odstranění náletových dřevin z jeho blízkosti
a rozšíření místní komunikace v jejím ohybu u rybníka, tj. v daném místě posun oplocení
sportovního areálu směrem do sportovního areálu;
4. Rekonstrukce či oprava pěti vývěsních skříněk u KD Vlčovice včetně jejich osvětlení a
odstranění zcela nevhodně zasazeného cypřiše rostoucího za nimi; využití pro 1) FC VlčoviceMniší, 2) Klub důchodců, 3) Místní komise RM + Stolní tenis, 4) Sbor dobrovolných hasičů a
5) Osvětová beseda + smuteční oznámení;
5. Po dokončení výstavby kanalizace v daných úsecích pokračování zbylých etap výstavby
chodníků ve Vlčovicích, a to dle této důležitosti:
a) řešení křižovatky u autobusové zastávky „Vlčovice, rozcestí“, jak co se týče chodníku, tak i
souvisejícího přechodu pro chodce a realizace úseku chodníku od autobusové zastávky
„Vlčovice, rozcestí k Mniší“ po levé straně silnice směrem k mostu přes řeku Lubinu ve
směru na Mniší;
b) realizace úseku chodníku od autobusové zastávky „Vlčovice, kostel“ k mostu přes řeku
Lubinu ve směru na Frenštát p. R.;
Další návrhy v pořadí priorit
6. Zpracování projektu a realizace rozšíření hřbitova ve Vlčovicích (přecházející požadavek);

Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Vlčovice
7. Kvalitní opravy povrchu místních komunikací, zejména kolem sportovního areálu a na horním
konci místní části od č.p. 105 nahoru do kopce;
8. Po realizaci výstavby kanalizace v daném místě kvalitní oprava cyklostezky v úseku mezi
č.p. 167 (Ledničtí) a mostem směr Mniší;
9. Modernizace starého osvětlení v KD, konkrétně ve vestibulu, předsálí, šatně, na schodišti a
v celém prvním patře (kromě WC, banketky a balkonu) včetně příslušné elektroinstalace;
10. Modernizace sálu a předsálí KD – výměna dřevěných obložení radiátorů, koženkového krytí
stěn, renovace radiátorů apod.

S pozdravem
Ing. Radim Hyvnar
předseda Komise RM pro místní část Vlčovice

