ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE
PRO MÍSTNÍ ČÁST VLČOVICE V ROCE 2016


Místní komise se v průběhu roku 2016 sešla celkem 10x. Devět jednání se konalo v řádných
termínech, jedno jednání bylo mimořádné z důvodu potřebnosti připravení a schválení
investičních návrhů místní komise pro zahrnutí do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2017.
Během prvních tří jednání místní komise byl garantem II. místostarosta Stanislav Šimíček,
který se účastnil dvou z těchto tří jednání. Během následujících sedmi jednání místní komise
byl garantem I. místostarosta Lumír Pospěch, který se účastnil čtyř z těchto sedmi jednání.
Jiní členové RM Kopřivnice, než výše jmenovaní, se jednání místní komise v roce 2016
nezúčastnili. 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:



odstranění sloupů starého drátového rozhlasového vedení jejich vytažením včetně
betonových základů a odstranění drátů a tlampačů; místní komise upozornila, že některé
sloupy starého drátového rozhlasu byly v minulosti pravděpodobně některými spoluobčany
odřezány, když bylo drátové vedení rozhlasu v některých úsecích přemístěno na sloupy
veřejného osvětlení a že místní komisi není známo, kde železo z těchto sloupů skončilo;



neobdržení žádné reakci od OMM týkající se nesouhlasu místní komise s umístěním
jakýchkoli zábran bránících v průjezdu vozidel teprve nedávno znovuzprůjezdněnou
spojovací účelovou komunikací mezi domy č.p. 162 (Prašivkovi) a č.p. 140 (Mikulenkovi);



opakovaná žádost o řešení havarijní situace veřejného osvětlení v místní části Vlčovice,
kdy za vlhkého a větrného počasí dochází velmi často k jeho výpadkům;



opakovaná žádost o informaci o finančním toku peněz, týkajících se stočného, v místních
částech Vlčovice, Mniší a Lubina, tedy o inkasovaných příjmech a výdajích za provedené
práce na údržbě kanalizační sítě v jednotlivých místních částech, nejlépe za posledních 12
měsíců;



opakované 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;



opakovaná žádost o opravu místní komunikace na horní ulici na dolním konci místní části,
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;



opakovaná 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;



opakovaný návrh místní komise na přemístění lavičky nevhodně umístěné blízko místní
komunikace v zatáčce u č.p. 91 blíže k řece Lubině s orientací lavičky směrem k řece;



opakovaná žádost místní komise o zajištění ořezu dřevin u zdi s vývěsními skříňkami u KD
a to formou ořezu všech větví přerůstajících a v profilu přesahujících tuto zeď;



přemístění plakátovací plochy z pozemku p.č. 856/5 v místní části Mniší na pozemek p.č.
991/24 v místní části Vlčovice, tedy na pozemek mezi lávkou pro pěší a most přes řeku
Lubinu;
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žádost OMM o vyjádření místní komise k žádosti manželů Štěpánových o instalaci pevné
překážky znamenající faktické zneprůjezdnění místní komunikace mezi č.p. 52 a č.p. 41;



nesouhlas místní komise s instalací pevné překážky na místní komunikaci u č.p. 52, kterou
manželé Štěpánovi požadují; místní komise s požadavkem nesouhlasí, neboť předmětná
komunikace slouží jako požární cesta, průchod na autobusovou zastávku a napojení na
připravovaný chodník a z těchto důvodů je na ni prováděna i zimní údržba, kterou by po
instalaci pevné překážky již nebylo možno současnou formou vykonávat;



souhlas místní komise s instalací dopravní značky Zákaz vjezdu motorových vozidel (B3a)
na místní komunikaci u č.p. 52;



záměr města Kopřivnice získat dotaci na rozšíření varovného bezpečnostního systému,
v rámci kterého by mohla být provedena výměna vzdušného kabelového vedení VO;
v případě dosažení na tuto dotaci bude vzdušné kabelové vedení VO vyměněno po potvrzení
získání dotace; nedosáhne-li město na tuto dotaci, bude výměna vzdušného kabelového
vedení VO prováděna postupně správcem veřejného osvětlení;



informaci OMM, že SLUMEKO, jako provozovatel jednotné kanalizační sítě v místních
částech, připraví a doručí požadované podklady nejpozději do konání veřejných schůzí
v místních částech;



informaci OMM, že se výhledově počítá s opravou místní komunikace 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; dle vyjádření OMM propad komunikace v současné chvíli při
dodržování nejvyšší dovolené rychlosti nezpůsobuje překážku v dopravním provozu,
přičemž OMM upozorňuje, že po odstranění nerovností dojde ke zvýšení rychlosti
projíždějících vozidel; OMM zjistí rozsah nutných oprav a vyčíslí náklady; OMM však již
nezmiňuje fakt, že místní komise již 1 rok zatím bezúspěšně zároveň žádá o zřízení
zpomalovacího retardéru na této místní komunikaci;



informaci OMM a ORM, že Dopravní skupina při MěÚ zamítla požadavek místní komise
na instalaci rozhledového 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; dle vyjádření OMM zrcadlo nelze umístit z důvodu existence
inženýrských sítí a jejich ochranného pásma; dalším faktorem k zamítnutí je umístění sloupu
VO osvětlujícího přechod pro chodce – tento sloup by byl dle vyjádření překážkou
v rozhledu, která by se zobrazovala v zrcadle, a tím by nedošlo ke zlepšení rozhledových
podmínek v této křižovatce; rozhledové podmínky a zobrazovací poměry v zrcadle bohužel
není možné optimalizovat ani změnou umístění zrcadla z důvodu výskytu inženýrských sítí
(plyn a voda); pro zvýšení bezpečnosti při vyjíždění byla provedena výměna DZ P4 „Dej
přednost v jízdě“ za DZ P6 „STOP“;



informaci o umístění rozhledového zrcadla, které zajišťuje 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;



informaci společnosti SLUMEKO obsahující textový výčet prací na kanalizaci ve
Vlčovicích v roce 2015, doplněný o fotodokumentaci výsledků některých z těchto
provedených prací; místní komise očekává od společnosti SLUMEKO dodání úplného
požadovaného souboru informací dle sdělení OMM nejpozději do konání veřejných schůzí
v místních částech;



informace o zahájení realizace úpravy zatáčky na silnici I/58 u fy Fonsil;
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nesouhlas místní komise s prodejem části pozemku parc. č. 33/19 v k.ú. Vlčovice žadateli;
místní komise navrhuje řešit toto formou pronájmu či zápůjčky;



návrh místní komise řešit projekt parkování u KD na dvě etapy: samostatnou etapu
„Parkování kolem KD“ a samostatnou etapu „Přesun pomníku T.G.M.“, aby případná
komplikace jedné etapy neznamenala nerealizaci celého projektu;



návrh místní komise, aby byl v rámci etapy „Parkování kolem KD“ rozšířen počet
plánovaných parkovacích míst na 15 až 20 s využitím zeleného pásu i za KD;



připomenutí místní komise, aby bylo v rámci etapy „Přesun pomníku T.G.M.“ pamatováno
rovněž na umístění dvou stožárů na vlajky;



informace města o tom, že výstavba chodníku od rozcestí směrem k mostu na Mniší
nebude zahájena v původně plánovaném termínu z důvodu náhlého nesouhlasu vlastníků
některých nemovitostí, který by byly touto stavbou dotčeny;



informace města o tom, že výstavba chodníku od rozcestí směrem k mostu na Mniší bude
zahájena v návaznosti na získání dotace, neboť původní nesouhlas vlastníků některých
nemovitostí, které by byly touto stavbou dotčeny, se podařilo vyřešit;



návrh paní Miroslavy Štěpánové na zřízení stálého pracovního místa správce komunálního
majetku v místní části Vlčovice;



nesouhlas místní komise s navrhovaným zřízením stálého pracovního místa správce
komunálního majetku v místní části Vlčovice;



konstatování místní komise, že údržba zeleně v MČ Vlčovice není v letošním roce ze
strany společnosti Slumeko prováděna řádně;



žádost místní komise o opravu výtluků na všech místních komunikacích v MČ Vlčovice,
s nejvyšší prioritou pak na místní komunikaci vedoucí podél sportovního areálu;



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;



doporučení místní komise schválit žádost p. Mgr. Romana Macury o dotaci na opravu báně
kostela Všech svatých ve Vlčovicích;



opakovaná žádost místní komise o sjednání nápravy v přístupu k vývěsním skříňkám u KD,
před kterými se v době dešťů tvoří velké kaluže a znemožňují tak občanům dostat se
k informacím ve skříňkách zveřejněným;



žádost místní komise na garanta RM pro MČ Vlčovice o zajištění odpovědi na rok
nevyslyšený požadavek místní komise na informace týkající se stočného v místních částech,
ve skladbě: 1) příjmy za jednotlivé MČ (+ město Kopřivnice), 2) výdaje na údržbu
kanalizace v jednotlivých MČ (+ město Kopřivnice) a 3) počet připojených (platících)
nemovitostí v jednotlivých MČ (+ město Kopřivnice) vše za rok 2015;



žádost místní komise o přidání sběrné nádoby na plast do sběrných hnízd umístěných na
dolním konci obce a na horním konci obce u zastávky u kostela, případně o zajištění vyšší
frekvence jejich vývozu;



žádost místní komise o zajištění mimořádného odvozu kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad umisťovaných v MČ Vlčovice v období září-říjen, a to vždy v sobotu
ráno, neboť kontejnery jsou v tuto dobu již přeplněny;



po roce čekání obdržení informace o stočném v místních částech Vlčovice, Mniší a Lubina
ve skladbě 1) příjmy za jednotlivé MČ, 2) výdaje na údržbu kanalizace v jednotlivých MČ a
3) počet připojených (platících) nemovitostí v jednotlivých MČ za rok 2015;
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žádost místní komise o diverzifikaci ceny stočného v jednotlivých místních částech, aby
reflektovala skutečné vynaložené náklady, tedy v místních částech Vlčovice a Mniší tuto
cenu výrazně snížit a v místní části Lubina ji naopak výrazně zvýšit. V roce 2015 byl poměr
příjmů z místních částí Vlčovice 46%, Mniší 41% a Lubina jen 13%, zatímco podíl nákladů
v místní části Vlčovice 23%, v Mniší 24% a v Lubině celých 53% !!!



vypracování a schválení seznamu navrhovaných investičních akcí pro zařazení do rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2017, včetně určení jejich priorit;



žádost Ing. Pavlíny Tobiášové o opětovné vyjádření místní komise ke znovu zamýšlenému
zneprůjezdnění účelové spojovací komunikace mezi č.p. 162 (Prašivkovi) a 140
(Mikulenkovi);



opětovný nesouhlas místní komise s umístěním jakýchkoli zábran bránícím v průjezdu
vozidel spojovací účelovou komunikací mezi domy 162 (Prašivkovi) a 140 (Mikulenkovi);



žádost místní komise o odstranění značek IP 10a – „Slepá pozemní komunikace“
umístěných po obou stranách spojovací účelové komunikace mezi domy 162 (Prašivkovi) a
140 (Mikulenkovi);



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.



Jako výrazně nejhorší v porovnání s ostatními hodnotí místní komise spolupráci, odezvu a
reakční dobu (až na výjimky) se společností SLUMEKO. Problém je patrně zapříčiněn
absencí přímého informačního toku mezi místní komisi a společností SLUMEKO a
opačným směrem a nedostatečnými pravomocemi místní komise vůči společnosti
SLUMEKO, případně absencí osoby na městském úřadě, která by byla nadána
odpovídajícími pravomocemi a která by byla za předávání informací mezi místními
komisemi a společností SLUMEKO a za hlídání plnění úkolů ze strany společnosti
SLUMEKO zodpovědná.

Vypracoval
dne 15.1.2017

Ing. Radim Hyvnar
předseda místní komise

Přílohy:
Příloha č. 1: Účast členů MKRM Vlčovice na jednáních místní komise v roce 2016
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