Zápis ze 14. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 13.06.2022, kulturní dům Vlčovice, malý sál
Přítomni:

Ing. Radim Hyvnar
předseda výboru
Renata Gelnarová
členka výboru
Ing. Radek Harabiš
člen výboru
Mgr. Dalibor Hipík
člen výboru
Hana Kutáčová
členka výboru
Václav Lys
člen výboru
Jan Reček
člen výboru
Miroslava Štěpánová
členka 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 pozval na 14.
jednání VMČ Vlčovice vedoucího OMM Ing. Adama Ondrašíka a spolu s pozvánkou mu zaslal
seznam podnětů, ke kterým se měl na jednání VMČ Vlčovice vyjádřit. Vedoucí OMM se však
z jednání VMČ Vlčovice omluvil, přičemž zároveň informoval, že OMM se bude zaslanými
podněty intenzívně zabývat a bude trvat na odstranění kamenů z místní účelové komunikace
v majetku města v úseku kolem plotu u domu č.p. 230.
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Členové VMČ Vlčovice vyjádřili velké znepokojení kvůli informaci zveřejněné
v Kopřivnických novinách a na webových stránkách města, že ušetřené prostředky z investiční akce
„Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ budou použity na rekonstrukci budovy bývalé
ZŠ Náměstí na městskou knihovnu, a to proto, že na 13. jednání VMČ Vlčovice dne 16. 5. 2022
garant Mgr. René Lakomý slíbil před členy Výboru, že z ušetřených prostředků z této investiční
akce bude (kromě jiného) nově vyasfaltována místní komunikace vedoucí mezi rybníkem a
sportovním areálem až k nemovitosti č.p. 125, o což VMČ Vlčovice město dlouhodobě žádá.
VMČ Vlčovice po projednání žádá o obnovení vodorovného dopravního značení – žluté plné
čáry – od křižovatky místní komunikace se silnicí I/58 u restaurace TEMPO až po konec vývěsních
skříněk u vchodu do KD, které zaniklo v souvislosti s celoplošnou opravou povrchů místních
komunikací po vybudování kanalizace a dále žádá o zespádování povrchu komunikace tak, aby se
před vývěsními skříňkami netvořila na komunikaci velká kaluž, která jednak omezuje přístupnost
vývěsních skříněk pro občany, jednak způsobuje rychlou degradaci viditelnosti této žluté plné čáry.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
VMČ Vlčovice po projednání žádá o instalaci vhodného dopravního značení při silnici I/58,
které bude řidiče přijíždějící z obou směrů ke kulturnímu domu informovat o existenci parkovišť
pro osobní automobily, zahrnujících celkem 15 míst, nacházejících se ze tří stran kolem kulturního
domu.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
VMČ Vlčovice po projednání žádá o instalaci vhodného dopravního značení na místní
komunikaci u č.p. 167, které bude důrazně upozorňovat cyklisty jedoucí ve směru od mostu, že již
nejsou na cyklostezce, a druhého vhodného dopravního značení u č.p. 8, které bude důrazně
upozorňovat cyklisty jedoucí ve směru od mostu, že přednost zprava (platící v celé oblasti nazývané
místními jako „Náves“), platí i pro cyklisty, kteří se zde bohužel vůbec nechovají jako řádní
účastníci silničního provozu, tedy podle pravidel, a došlo zde již kvůli cyklistům k mnoha nehodám
a k ohrožením či omezením dalších účastníků silničního provozu, naštěstí zatím bez vážných
následků.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
VMČ Vlčovice po projednání opakovaně žádá o zajištění odstranění balvanů nacházejících se
na místní účelové komunikaci v majetku města Kopřivnice podél plotu u č.p. 230; dále žádá město
o uplatnění jeho vlastnických práv vůči neustále se zvětšujícímu neoprávněnému záboru části místní
účelové komunikace v majetku města Kopřivnice kolem plotu u č.p. 230, především pak v místě
vjezdu k domu č.p. 230, který výrazně omezuje průjezdný profil této komunikace pro její ostatní
uživatele; a do třetice rovněž žádá o vyřešení hluboké díry v této místní účelové komunikaci,
nacházející se při sjezdu z ní na soukromou příjezdovou cestu k tzv. trojdomí u č.p. 220, na jejímž
dně se nachází poklop a pod ním vodoměr pro opodál stojící dům č.p. 230; tato díra výrazně
ohrožuje bezpečnost všech uživatelů této místní účelové komunikace a rovněž majetek občanů
(osobní automobily, a to především ty, které najíždějí na tuto místní účelovou komunikaci od tzv.
trojdomí a odbočují zde doprava).
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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VMČ Vlčovice po projednání žádá o odstranění náletových dřevin, které prorůstají plotem
sportovního areálu, bez ohledu na to, jestli rostou směrem ze sportovního areálu k místní
komunikaci, nebo směrem od místní komunikace do sportovního areálu. V obou případech totiž
významně brání ve výhledu řidičům vozidel projíždějících zatáčkami po místní komunikaci kolem
sportovního areálu; ze stejného důvodu VMČ Vlčovice rovněž žádá o pravidelný ořez větví dřevin,
nacházejících se ve sportovním areálu, které přerůstají nad plotem sportovního areálu směrem do
profilu místní komunikace.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
Mgr. René Lakomý navrhl další setkání zástupců VMČ Vlčovice s vedoucími
zainteresovaných odborů MěÚ Kopřivnice ohledně podnětů zmíněných na tomto jednání VMČ
Vlčovice, případně dalších problémů týkajících se MČ Vlčovice, ve středu 15. 6. 2022 od 16:00 na
MěÚ Kopřivnice.
Za VMČ Vlčovice se tohoto jednání zúčastní Ing. Radim Hyvnar, Ing. Radek Harabiš,
Miroslava Štepánová a Radomír Zátopek.
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 29. srpna 2022 od 18:00 v banketce
KD Vlčovice.

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

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

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