ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE
PRO MÍSTNÍ ČÁST VLČOVICE V ROCE 2015


Místní komise se od svého jmenování na začátku roku 2015 sešla v roce 2015 celkem 8x.
Všechna jednání se konala v režimu plánovaných. Celkem 6 jednání se účastnil i
místostarosta Stanislav Šimíček, jako garant města pro místní části. Jednoho jednání se
účastnil i další člen RM Kopřivnice. Přehled o účasti jednotlivých členů místní komise je
uveden v příloze č. 1 této zprávy.



Místní komise v rámci svých jednání řešila např. tyto záležitosti:



stížnosti občanů místní části ohledně slyšitelnosti rozhlasu (hlas se „tříští“ a text je občas
čten vzhledem k parametrům nového rozhlasu příliš rychle) a žádá o zajištění nápravy
tohoto stavu;



hledání nového hlasatele pro hlášení místního rozhlasu v místní části Vlčovice s bydlištěm
poblíž kulturního domu;



žádost na RM o pravidelné poskytování informací o záležitostech týkajících se místní části
Vlčovice projednávaných na schůzích Rady města, aby se k nim místní komise případně
mohla vyjádřit či je vzít na vědomí, případně jen pro informaci;



žádost o provedení reflexního značení sloupků na začátcích cyklostezek, případně o jejich
úplné zrušení v místech, kde nejsou nezbytně nutné;



žádost o zpracování a poskytnutí passportu zimní údržby komunikací (včetně chodníků a
cyklostezek) v místní části Vlčovice;



žádost o zřízení zpomalovacího retardéru na místní komunikaci – na tzv. horní ulici (druhá
od mostu na Mniší) – a to nejlépe na volném úseku komunikace mezi domy č.p. 197 a 196,
protože automobily vjíždějící na tuto komunikaci ze silnice II/486 směrem od rozcestí na ni
najíždějí příliš vysokou rychlostí, neboť nejsou tvarem odbočení na tuto místní komunikaci
nuceni výrazně snížit rychlost na předepsaných 30 km/h, a tím způsobují významné
ohrožení bezpečnosti na této místní komunikaci; k tomuto kroku je potřeba přistoupit proto,
že žádné jiné řešení tohoto problému (např. domluvou) bohužel nevede ke kýženému efektu;



doporučení, aby při projektování chodníku v úseku od rozcestí k mostu směr Mniší bylo
pamatováno na vybudování lépe zabezpečeného přechodu pro chodce přes silnici II/486 u
rozcestí, např. jeho vyvýšením, či zřízením semaforu reagujícího na rychlost přijíždějících
vozidel podobně, jako je tomu v některých obcích v okolí, nebo jiným vhodným způsobem,
ve vazbě na přilehlou autobusovou zastávku;



opakovaná výzva odpovědnému orgánu Města k zajištění znovu zprůjezdnění spojovací
komunikace mezi č.p. 162 (Prašivkovi) a č.p. 140 (Mikulenkovi), kterou stavebník
zneprůjezdnil a po dokončení stavby ji přes svůj slib již znovu nezprůjezdnil;



žádost o prověření majetkových vztahů města k pozemkům pod budovami prodejny
Jednoty a bývalé prodejny masa-uzenin;



žádost na odbor majetku města na vytipování alternativní budovy ve Vlčovicích, která je ve
vlastnictví města a je možno v ní umístit malý obchod s potravinami;



doporučení odpovědnému orgánu města na vyhovění žádosti pana Jana Vrubela a dalších
obyvatel domů č.p. 215, 216, 217, 218, 219 a 153 na zahrnutí úseku komunikace mezi
těmito domy do passportu komunikací a následně do passportu zimní údržby komunikací a
rovněž jejich žádosti o finální řešení povrchu této komunikace, který může být řešen
podobně jako při znovuzprůjezdnění spojovací komunikace v úseku tzv. trojdomí;
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žádost o zahrnutí znovu zprůjezdněné spojovací komunikace v úseku tzv. trojdomí mezi
komunikace, kde je dle passportu prováděna zimní údržba;



podnět odpovědnému orgánu města, aby se zabýval problémem nelegální skládky odpadu
podél tzv. Lůžkova potoka“ a v této souvislosti rovněž žádost místní komise, aby byla hned
při vjezdu na účelovou komunikaci lemující Lůžkův potok, tedy u jejího napojení na silnici
I/58, umístěna dopravní značka „B11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, případně
včetně dodatkové tabulky s textem „Vjezd pouze na povolení MěÚ Kopřivnice“, neboť stará
značka „B1 – zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ již není dostatečně zřetelná;
místní komise rovněž žádala častější kontrolu zde vjetých motorových vozidel ze strany
městské policie;



upozornění na problém s čerpadlem, které slouží k zavlažování hřiště a tenisových kurtů ve
sportovním areálu ve Vlčovicích;



žádost o jednodušší variantní řešení snížení maximální povolené rychlosti v úseku mezi
rozcestím a sportovním areálem, spočívající v posunutí stávající značky omezující
maximální rychlost vozidel jedoucích směrem na Kopřivnici na 70km/h blíže k rozcestí na
sloupek značky Kopřivnice-Vlčovice konec obce; důvodem je skutečnost, že na jednu stranu
je v tomto úseku vyšší pohyb chodců a cyklistů do a ze sportovního areálu a na druhou
stranu platí nyní ve směru na Kopřivnici ve větší části tohoto úseku jen obecné rychlostní
omezení na 90 km/h; automobily tedy projíždějí v tomto úseku vyšší rychlostí, neboť se
jedná o jedno z mála míst, kde je povoleno předjíždění; při absenci chodníku a dnešní
hustotě dopravy je tak výrazně ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů mířících do/ze
sportovního areálu; po realizaci tohoto variantního řešení dojde ke sjednocení maximální
povolené rychlosti v obou směrech na 70km/h;



žádost o opravu místní komunikace:



před č.p. 140 (Mikulenkovi), kde došlo k jejímu poškození, v důsledku kterého nyní při
dešti a mokru vtéká voda s nánosy bahna a jiných nečistot Mikulenkovým do dvora a



na horní ulici na dolním konci obce, kde je propadlý pruh komunikace po zaasfaltování
výkopu plynového potrubí v 90. letech a tento propad je v některých místech již tak velký,
že ohrožuje bezpečnost provozu;



žádost o umístění dopravního zrcadla, které by zajistilo bezpečnější výjezd z místní
komunikace u kulturního domu na hlavní silnici I/58, konkrétně odbočení doleva směrem na
Kopřivnici, a rovněž bezpečnější přejezd této hlavní silnice směrem od kulturního domu na
místní komunikaci vedoucí na náves;



žádost o obnovu svislé dopravní značky Zákaz zastavení po pravé straně silnice I/58
směrem na Kopřivnici, která nebyla po výstavbě chodníku a rekonstrukci přechodu u
kulturního domu obnovena; jedná se o úsek mezi č.p. 84 (Gajduškovi) a č.p. 86 (Horákovi);



žádost o zajištění pravidelného dohledu ze strany Městské policie na provoz na cyklostezce
v úseku Vlčovice-Lubina, který je v konkrétní hodiny pravidelně zneužíván konkrétními
řidiči jednostopých motorových vozidel; jedná o interval 6:00 až 7:00 a odpoledně 15:00 až
16:00;



vypracování a schválení seznamu navrhovaných investičních akcí pro zařazení do rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2016, včetně určení jejich priorit;



nedoporučení prodeje pozemku p.č. 884/14 v k.ú. Vlčovice, který je ve vlastnictví města,
žadateli, neboť se jedná o jedinou přístupovou komunikaci k pozemku p.č. 859/66, který je
ve vlastnictví města, navíc s potenciálem budoucího využití na stavební parcely;



souhlas s prodejem pozemku p.č. 991/19 v k.ú. Vlčovice, který je ve vlastnictví města,
žadateli;
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opakovaný nesouhlas s konstatováním OMM v jeho odpovědi, že horní ulice na dolním
konci obce je slepá a není průjezdná, neboť je možno projet dolní konec obce obloukem
obousměrně jak z horní ulice na dolní ulici, tak z dolní ulice na horní ulici; slepý (pro
motorová vozidla) je pouze krátký úsek – výběžek od spojnice horní a dolní ulice směrem
k novým domům na severním konci obce, ovšem tento slepý výběžek není místem, kde
místní komise požaduje zřízení retardéru; tímto místem není ani dolní ulice, jejíž fotografie
byla již podruhé přílohou odpovědi z OMM; místní komise v této souvislosti tedy žádá o
zajištění prvního kroku navrhovaného OMM, tedy umístění informativního radaru na horní
ulici co nejblíže místa, kde je požadováno zřízení retardéru, tedy mezi domy č.p. 197 a 196;
argument OMM, týkající se neekonomičnosti instalace retardéru v takovýchto lokalitách,
místní komise jednoznačně odmítá, jelikož jde především o bezpečnost občanů, kteří jsou na
horní ulici ohrožováni rychle jedoucími motorovými vozidly, přijíždějícími směrem od
silnice II/486, jejichž řidiči nejsou tvarem odbočení ze silnice II/486 na tuto místní
komunikaci nuceni výrazně snížit rychlost z 50 km/h na předepsaných 30 km/h;



poděkování garantu Rady města Kopřivnice pro místní části Lubinu, Mniší a Vlčovice, za
jeho významnou pomoc a osobní angažovanost ve věci zařízení zajíždění pojízdné prodejny
potravin do Vlčovic;



žádost o zajištění úpravy zeleně kolem nově vybudovaného úseku chodníku před bývalou
prodejnou COOP tak, jak to bylo ze strany města slíbeno nejen komisi, ale i paní Miroslavě
Štěpánové, která na aktuální stav město rovněž upozornila; v souvislosti s žádostí paní
Štěpánové o zřízení laviček podél chodníků či cyklostezek místní komise navrhuje umístit
jednu lavičku hned u začátku cyklostezky u mostu směr Mniší a druhou lavičku rovněž u
cyklostezky u jejího vyústění na slepou místní komunikaci u č.p. 167 (Ledničtí);



žádost o zajištění ořezání spodních větví stromů rostoucích kolem kulturního domu ve
Vlčovicích, aby mohlo být náležitě prováděno sečení trávy kolem kulturního domu;



upozornění na pravděpodobně nově založenou nelegální skládku odpadu v prostoru za
kotelnou u kulturního domu, vedle sběrného boxu na starou elektroniku;



upozornění na nutnost řešení problematiky brodu přes Babincův potok vedle č.p. 125, který
není udržován a aktuálně údržbu nutně vyžaduje; tento brod je jediným přístupovým místem
k pozemkům města Kopřivnice p.č. 400/52 a 400/53 z východní strany; zanedbání údržby
tohoto brodu působí v obdobích zvýšeného průtoku Babincova potoka zaplavení pozemku
p.č. 562/8 v majetku města Kopřivnice a soukromého pozemku p.č. 562/4 (Mrkvovi);



nesouhlas s umístěním jakýchkoli zábran bránícím v průjezdu vozidel spojovací účelovou
komunikací mezi domy 162 (Prašivkovi) a 140 (Mikulenkovi), která byla teprve nedávno po
několika letech opakovaného apelování na odpovědné orgány města znovu zprůjezdněna a
to na náklady města;



žádost o provedení výřezu náletových dřevin rostoucích u plotu kolem sportovního areálu,
které tento plot přerůstají směrem k okolo vedoucí komunikaci, tak, aby žádné dřeviny
nepřerůstaly plot kolem sportovního areálu směrem k okolo vedoucí komunikaci;



návrh umístit jednu lavičku u cyklostezky na okraji lesíku u mostu směr Mniší, druhou
lavičku rovněž u cyklostezky na okraji lesíku u jejího vyústění v dolní části návsi na slepou
místní komunikaci u č.p. 167 (Ledničtí) a třetí lavičku u křižovatky uprostřed návsi, mezi
stromy na městském pozemku (p.č. 90/1) v lokalitě před č.p. 91 (Václav Lys) a 130 (Petr
Švrček);



doporučení provedení standardního výběrového řízení na uvolněnou pozici ředitele ZŠ
Mniší a zachování této školy ve stejném formátu, jako fungovala dosud;



doporučení vykoupení pozemků p.č. 464/4 a 954/3 od současných spoluvlastníků
p. Harabiše a pí. Pustějovské pro možnou budoucí výstavbu požární zbrojnice;
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žádost o řešení havarijní situace veřejného osvětlení v místní části Vlčovice, kdy za
vlhkého a větrného počasí dochází velmi často k jeho výpadkům;



žádost o informaci o finančním toku peněz, týkajících se stočného, v místních částech
Vlčovice, Mniší, Lubina, tedy inkasovaných příjmů a výdajů za provedené práce a údržbu
kanalizační sítě v jednotlivých místních částech, nejlépe za posledních 12 měsíců;



žádost na tajemníka MěÚ, aby po obdržení zápisu z jednání místní komise zaslal obratem
informaci, který útvar MěÚ bude na každý konkrétní bod reagovat s určením nejzazšího
termínu, ve kterém bude zaslána pověřeným pracovníkem tohoto útvaru MěÚ odpověď
předsedovi místní komise;



žádost o to, aby v rámci posledního podzimního svozu BIO odpadu proběhl vždy
mimořádný odvoz plných kontejnerů v sobotu před polednem, neboť kontejnery na BIO
odpad jsou zpravidla již během pátku zcela zaplněny;



doporučení vyřešit odvodnění místní komunikace a přilehlé lokality vlevo od této místní
komunikace, vedoucí od č.p. 104 (Balcárkovi) k č.p. 153 (Kahánkovi), a to spolu s majiteli
přilehlých nemovitostí, buďto formou otevřeného příkopu vlevo podél této místní
komunikace se směrováním toku vody do náhonu, nebo ještě lépe formou prodloužení
stávající nejbližší kanalizace o cca 40 – 50 metrů a napojení se na tuto prodlouženou
kanalizaci;



rezignaci Ing. Jana Rečka na jeho členství v místní komisi ke dni 31.12.2015 z důvodu jeho
plánované dlouhodobé nepřítomnosti v Kopřivnici v roce 2016.



Na většinu svých podnětů obdržela místní komise odpověď, většina výzev místní komise
byla ze strany odpovědných orgánů vyslyšena, většině žádostí místní komise bylo v kratším
či delším časovém horizontu od podání žádosti vyhověno. Podněty, výzvy a žádosti místní
komise, u kterých k tomu zatím nedošlo a které místní komise považuje nadále za aktuální,
se budou opakovaně objevovat v následujících zápisech z jednání místní komise až do
okamžiku realizace opatření či obdržení odpovědi ze strany odpovědného orgánu města.

Vypracoval
dne 18.1.2016

Ing. Radim Hyvnar
předseda místní komise
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