Zápis ze 15. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 11.07.2022, kulturní dům Vlčovice, klubovna
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
Lubomír Polášek
člen výboru
Jan Reček
člen výboru
Miroslava Štěpánová
členka výboru
Jan Vrubel
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 10 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: 9-0-1 (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) Vyjádření VMČ Vlčovice k žádosti manželů Kahánkových o odkup části pozemku p.č. 923/2
3) Návrh opatření k zajištění průjezdnosti účelové komunikace mezi domy č.p. 104 a č.p. 140
4) Závěr
K navrženému programu nebyly ze strany členů VMČ Vlčovice vzneseny žádné další návrhy.
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Vyjádření VMČ Vlčovice k žádosti o odkup části pozemku p.č. 923/2
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že obdržel žádost paní
Lenky Křístkové, referentky oddělení pozemků OMM, o vyjádření Výboru k žádosti manželů
Tomáše a Kateřiny Kahánkových o odkoupení části pozemku parc. č. 923/2 v rozsahu 18 m2, která
byla geometrickým plánem, který si nechali žadatelé vyhotovit, oddělena jako parc. č. 923/8.
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Zmiňovaná část pozemku se nachází historicky připlocena k pozemkům parc. č. 158 a parc. č. 1019,
jichž jsou žadatelé novými vlastníky a na nichž stavějí nový rodinný dům. Už součástí původního
historického oplocení byla rovněž stavba HUP.
VMČ Vlčovice po projednání souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 923/2 v KÚ
Vlčovice v rozsahu 18 m2, která byla geometrickým plánem, který si nechali žadatelé vyhotovit,
oddělena jako parc. č. 923/8.
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
3) Návrh opatření k zajištění průjezdnosti účelové komunikace mezi domy č.p. 104 a č.p. 140
Na základě jednání zástupců Výboru s vedoucími OMM a ORM na MěÚ Kopřivnice pod
patronátem garanta za místní část Vlčovice dne 15. 6. 2022, kde byla kromě jiného projednávána i
problematika omezování či dokonce znemožňování průjezdu po účelové komunikaci ve vlastnictví
města Kopřivnice, konkrétně mezi domy č.p. 104 a č.p. 140, došli všichni zúčastnění z závěru, že
nejlepším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem řešení tohoto problému je náhrada
stávajícího dopravního značení, které tento úsek ohraničuje, tedy značek IP10a „Slepá pozemní
komunikace“ za značky B29 „Zákaz stání“. Důvodem pro tento požadavek je fakt, že si někteří
občané vysvětlovali ohraničení dotčeného průjezdného úseku této komunikace značkami IP10a
„Slepá pozemní komunikace“ tak, že tuto komunikaci mohou v tomto úseku kdykoli ve kterémkoli
místě jakýmkoliv způsobem beztrestně zneprůjezdnit, což je v přímém rozporu s tím, co chtějí
ostatní spoluobčané a co logicky chce i VMČ Vlčovice.
VMČ Vlčovice po projednání žádá o nahrazení stávajících dopravních značek IP10a „Slepá
pozemní komunikace“ u domů č.p. 104 a č.p. 140 za dopravní značky B29 „Zákaz stání“.
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
4) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy Výboru a
garanta na příští řádné jednání. To je naplánováno tradičně na pondělí 29. srpna 2022 od 18:00
v klubovně KD Vlčovice.

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

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

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