Zápis z 9. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 29.11.2021, kulturní dům Vlčovice, malý sál
Přítomni:

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

-

předseda výboru
členka výboru
člen 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 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 pan Ing. Radim Hyvnar
Dále předseda 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: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Různé
Garant pro místní část Vlčovice Mgr. René Lakomý seznámil Výbor se stanoviskem pracovní
skupiny pro dopravu a dopravní značení k návrhu paní Rečkové, přednesenému na tradičním
setkání vedení města Kopřivnice s občany místní části Vlčovice, na zřízení jednosměrného provozu
na místní komunikaci na dolním konci ve Vlčovicích od silnice II/486 směr cyklostezka do Lubiny.
Pracovní skupina pro dopravu a dopravní značení po projednání a zvážení všech možností
nedoporučuje zavedení jednosměrného provozu v této lokalitě.
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání bere na vědomí stanovisko pracovní skupiny pro dopravu a
dopravní značení k návrhu paní Rečkové na zřízení jednosměrného provozu na místní komunikaci
na dolním konci Vlčovic od silnice II/486 směr cyklostezka do Lubiny.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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V rámci diskuse členů Výboru vyplynulo, že nejlepším řešením omezené průjezdnosti horní ulice
na dolním konci Vlčovic způsobené parkujícími vozidly je zvýšená kontrola ze strany Městské
policie a postih řidičů vozidel, které na této místní komunikaci parkují v rozporu s platnými
předpisy.
Garant pro místní část Vlčovice Mgr. René Lakomý přislíbil, že požadované zastřešení prostoru
autobusové zastávky v nově vybudovaném autobusovém zálivu na rozcestí bude doplněno a že pod
něj bude rovněž umístěna lavička.
Ing. Radek Harabiš informoval Výbor, že vánoční strom, na jehož stav někteří občané s blížícími se
vánočními svátky upozorňovali, byl napaden parazitem, což jeho dodavatel uznal, a proto bude
tento strom vykopán a nahrazen novým stromem, který bude zakopán do termínu tradičního zpívání
koled před kulturním domem, aby tato akce mohla náležitě proběhnout.
Ing. Radek Harabiš informoval Výbor, že oprava osvětlení vývěsních skříněk u KD není součástí
mandátní smlouvy a nemá ji tedy na starost SLUMEKO. Městský úřad vývěsní skříňky také nijak
nepronajímá a nemá tak ani seznam jejich nájemců. Vedoucí OMM v této souvislosti požádal VMČ
Vlčovice, aby oslovil místní organizace, které skříňky využívají, neboť je i v jejich vlastním zájmu,
aby byly jejich příspěvky dostatečně nasvětleny. Protože oprava zastaralého a polorozpadlého
zářivkového osvětlení vývěsních skříněk není rentabilní, zajistí město prostřednictvím společnosti
SLUMEKO instalaci moderního osvětlení LED pásky. Za tímto účelem je však potřeba od uživatelů
všech pěti vývěsních skříněk nejdříve zajistit klíče, aby SLUMEKO mohlo tuto výměnu provést.
Výbor tímto zajištěním pověřil svého člena Ing. Radka Harabiše.
Garant pro místní část Vlčovice Mgr. René Lakomý, na základě připomínek některých občanů,
informoval Výbor, že vánoční výzdoba se dává prioritně na sloupy VO silniční (vysoké sloupy),
které ve Vlčovicích ani v Mniší nejsou. Díky tomu většinu ozdob používaných v Kopřivnici nelze
v těchto místních částech použít. Nízké sloupy VO podél chodníku na požadovaném úseku
Vlčovice – rozcestí až kulturní dům jsou dále od cesty a niveleta chodníku je pod komunikací.
Vánoční výzdoba by tedy v tomto úseku nevynikla. Proto byl vybrán úsek VO podél chodníku mezi
komunitním centrem Vlčovjan a kostelem, který je lépe viditelný a propojuje dvě společenská
centra v místní části.
Garant pro místní část Vlčovice Mgr. René Lakomý informoval Výbor, že od 1.12.2021 je mlýnský
náhon ve správě společnosti SLUMEKO s.r.o.
Členové výboru dále připomínkovali stav oprav místních komunikací po vybudování kanalizace.
Z diskuse vzešla tyta dvě usnesení:
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání požaduje opravu posledních 50 metrů místní komunikace
před jejím napojením na silnici I/58 u č.p. 78 (prodejna SG Vet), kde byla místní komunikace při
výstavbě kanalizace těžkou technikou poškozena, ale poté byla zaasfaltována pouze výkopová rýha.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
Návrh: VMČ Vlčovice po projednání požaduje jednak celoplošnou opravu povrchu místní
komunikace v dolní části návsi od č.p. 111 (Špačkovi) až po točnu u č.p. 167 (Ledničtí), jednak
okamžité zasypání ponechaných nebezpečných děr v tomto úseku.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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3) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy Výboru a
garanta na příští jednání. To je naplánováno na pondělí 17. ledna 2022 od 18:00 v banketce KD
Vlčovice.

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

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

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