MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části
Datum konání: 12.4.2022
Místo konání: Katolický dům Lubina

Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing.
Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Mgr. Jiří
Štěpán, Ing. Adam Ondrašík, RNDr. Veronika Červeňová, Ing. Pavel
Liška, Ing. Pavlína Gajdušková, Ing. Pavlína Tobiášová, Ivana
Holubová, DiS., Ing. Jan Bittner, Bc. Adam Hanus, Jan Müller, Ing.
Vladimír Pustka, Lumír Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Dagmar Šmiřáková,
Ing. Nikol Prokopová, Bc. Pavel Vyškovský, Antonín Malý, Jaroslav
Bonk, Václav Paiger, Karel Matula, Jaroslav Kovařík, Marta
Danihlíková, Ing. Petr Filip, Ing. Pavel Polášek
Přítomno cca 30* občanů
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat,
prezenční listina obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města.
Program:
1. Představení vedení města a výboru zastupitelstva pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích
3. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 –
přivítala přítomné a představila zástupce města. Poznamenala, že se vidíme po půl
roce.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné za vedení města. Vzhledem
k jarnímu termínu vás můžeme seznámit s tím, co vás čeká v letošním roce a provést
rekapitulaci, co se provedlo v loňském roce. Bylo toho hodně a je to vidět. Ať už se
jedná o záležitost Holoty, zateplení školky, multifunkční hřiště. Poděkoval všem, kteří
spolupracovali s města, za jejich práci – zájmovým spolkům, hasičům a místnímu
výboru. Představil zástupce města a organizací, kteří budou na dotazy občanů
odpovídat.
Místostarosta Mgr. Dušan Krompolc – přivítal přítomné. Omezím se na to, co se nám
vloni podařilo, myslím si, že je to vidět. Podařila se realizace zateplení mateřské školy,
stavba nového multifunkčního hřiště, které budou sloužit nejen místní škole a školce,
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sportovcům, ale i široké veřejnosti. Třetí největší akce je to, že v současné
dobudováváme nové kontejnerové stání naproti multifunkčního hřiště.
Antonín Malý, předseda výboru zastupitelstva pro místní část Lubina – přivítal
přítomné. Seznámil přítomné s činností výboru a na konci roku zemřel Jaromír
Prašivka, kterého ve výboru nahradil Pavel Polášek. Představil členy výboru
a poděkoval za jejich práci, především garantovi místní části za prosazení našich
aktivit.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se
vloni realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Akce realizované a připravované v letech 2021–2022
v tis. Kč
• Protipovodňová opatření – Lubina Holota
• 2021 – podaná opakovaná žádost o dotaci
• 2022 – dotace schválena
• Předpokládané náklady
16.200,0
• Dotace
12.900,0
50,0
• 2022 – příprava realizace projektu
• Příprava výběrového řízení na dodavatele
• Dohoda s vlastníky pozemků
• Dohoda se zemědělci
• 2023 – realizace projektu do 12/2023
• Mateřská škola
• 2021 – provoz
280,0
• 2022 – provoz
352,0
• 2021/2022 – energetická opatření
8.985,2
• z toho dotace OPŽP
2.684,0
• Základní škola
• 2021 – provoz
954.0
• 2022 – provoz
1.079,1
• 2021 – projekt „Přírodní zahrada“
– finanční výpomoc
493,0
• 2022 – projekt „Modernizace vybavení
odborné výuky“
503,5
• Sportovní areál
• Správa a údržba
• 2021
~604,0
• 2022
~695,0
• Fotbalový klub Spartak Lubina
• 2021 – z dotačního programu
143,7
• 2022 – z dotačního programu
172,0
• Multifunkční hřiště – 2021
4.035,9
• Větřkovická přehrada
• 2021 – úprava pláže
138,1
• 2022 – molo, prvky pro děti
1.150,0
• Závazky z projektu Odkanalizování
• Příspěvek Svazku obcí regionu Novojičínska
• 2021
261,8
• 2022
250,0
• Splátky úvěrů a půjček
• 2021
3.059,8
• 2022
1.374,0
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Kontejnerové stání
• 2021
• 2022
Úprava chodníkové hrany na mostě
• 2021
Jednotky požární ochrany Lubina I a II
• 2021 – provozní výdaje
• 2022 – provozní výdaje
Dotace kultura
• 2021 – Společnost KD
• 2022 – Společnost KD, Junák, Spartak
Dotace sport
• Junák, Větřkovický triatlon, SDH Lubina II
• 2021
• 2022
2022
• Příprava bezpečnostních opatření u mostu
přes Lubinu u KD – studie řešení
• Chodník od HZ Větřkovice ve směru
na Hájov – projektová dokumentace
Rozpočtové výdaje celkem
• 2021
• 2022

1.203,2
784,8
35,0
215,9
240,0
18,0
26,0
148,1
154,9
250,0
900,0
18.575,7 tis. Kč
9.981,3 tis. Kč

Další aktivity – rok 2022
• Dotační program na podporu individuální
bytové výstavby
• Podpora
200 tis. Kč/RD
• Příjem žádostí do
30.12.2022
• Nutno doložit oprávnění ke stavbě
• Celková alokace programu
2 mil. Kč
• Konzultace
odbor rozvoje města
• Participativní rozpočet Ko-projekty
• Celková alokace
600 tis. Kč
• Příjem návrhů projektů
1.5.–30.6.2022
• Konzultace
odbor rozvoje města
• Kotlíkové dotace
• 4. výzva 1.7.–31.8.2022 – předpoklad
• lokalni-topeniste.msk.cz
• Příspěvek města úspěšným žadatelům o dotaci na výměnu kotle
• Nádoby na tříděný odpad
• Plast a drobný kovový odpad – rozdáno
• Další zájemci kontaktujte OŽP
• Připravuje se rozšíření o nádoby na papír
• Stále možnost požádat o kompostejnery
• Omezení kompostárny v Příboře
• Uložení větví z ořezu od 1.6.2022
Nové elektronické služby úřadu
• Platební portál/brána
• úhrada poplatků za odpad, psy či překročení
rychlosti – platba kartou či QR kódem
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Portál občana
• přehled o úhradách poplatků
• platby přímo z Portálu
• elektronické podání prostřednictvím vybraných formulářů
• přihlášení se prostřednictvím elektronické identity občana – mj. bankovní
identity
Mobilní rozhlas
• aktuální informace přímo do mobilu (hlášení rozhlasu, aktuality, zprávy
z města – týdenní přehled událostí, hlasování do Ko-projektů…)

Příprava nového Strategického plánu rozvoje města
• 4–6/2022
• příprava analytických podkladů
• 6–9/2022
• jednání v Komisi pro strategický rozvoj a pracovních skupinách
– diskuze nad strategií budoucího rozvoje města
• Zveme Vás k diskuzi do pracovních skupin!
O jednáních budeme informovat obvyklými cestami.
Zátopkův maraton akcí v Kopřivnici – týden hlavních oslav 13. až 19. září 2022
• 15. září – ocenění sportovních osobností
• 16. září – odhalení sochy Emila Zátopka
• 16. září – vzpomínkový večer s koncertem Mirai
• 17. září – 20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
• 18. září – mše svatá za Danu a Emila Zátopkovy
• 19. září – sázení pamětních stromů
• Další doprovodné akce
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu
v Kopřivnici
• Náklady projektu: 7 339 200 Kč včetně DPH
• Investor: město Kopřivnice
• Zhotovitelé: Art Consultancy, s. r. o., Sun Drive, s. r. o.
• Předpokládané datum otevření: 3. července 2022
Socha Emila Zátopka
• Autor: akademický sochař Jaroslav Brož
• Investor: město Kopřivnice
• Slavnostní odhalení sochy v centru města Kopřivnice – 16. září 2022
Upomínkové předměty s logem výročí kopřivnického rodáka Emila Zátopka
Vše ke 100. výročí narození Emila Zátopka je na webu: www.zatopek100.cz
Revolution Train – vlak, který si budou moci zdarma lidé prohlédnout 27. dubna od 15.30
do 18 hodin na kopřivnickém nádraží. Jde o interaktivní prohlídku, expozice podporuje
protidrogovou prevenci.
Místostarosta Krompolc – hovořil o programu oslav 720. výročí od první písemné zmínky
o Větřkovicích. Termín oslav je 25. června od 12 hodin mši svatou, průvodem obcí,
položením věnce u památníku, křest knihy Jiřího Tichánka a další. Tuto sobotu jsme
plánovali slavnostní otevření multifunkčního hřiště, bohužel spustil se silný déšť a akci
jsme museli odvolat. O novém termínu otevření multifunkčního hřiště budete včas
informováni.
Ivana Holubová – poděkovala za prezentace. Zahájila diskuzi.
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P. V. – cedule na zahrádkářském domě, kde se může vyvěsit parte. Jsou tam dva
kontejnery, jsou tam schodky. K ceduli je pro lidi s berlemi špatný přístup. Požádala
jsem místní výbor, aby to vyřešil. Je to nedůstojné – parte vedle kontejnerů.
Antonín Malý – dobrá připomínka. K přesunu kontejnerů došlo proto, že škola vybudovala
knihovničku. I z tohoto důvodu jsem žádal o změnu místa vývěsky místního výboru,
což se mi podařilo. Místo, o kterém jste se zmiňovala, kde občas jsou vyvěšována
parte, už bylo zrušeno. Vzhledem k tomu, že jste si na to stěžovala před mnoha týdny,
už jsem to napravil. Už to tam není. Nevím, na které místo by se ta smuteční oznámení
měla dávat. Nedůstojné místo je zrušeno.
P. K. – obchod vedle kruhové křižovatky, co se tam bude dít? Návoz, který udělal pan
Koňas, má 2 metry. Zahrada je zničená. Je to možné? Práší se tam, pan Koňas staví
načerno? Má tam na bedny se šponami blízko našeho plotu. Jde nám to na prádlo.
K plotu máme pár metrů. Je to od roku 2017. Co se bude dít?
Starosta – víme o tom, řeší se to na stavebním úřadě. Je to bez stavebního povolení.
Pokud požádá o dodatečné stavební povolení, máte možnost to připomínkovat. Je zde
možnost nechat stavbu odstranit. Prach a hluk – stížnost adresujte na Krajskou
hygienickou stanici. Město nemá bohužel žádné pravomoce, ani nástroje na řešení.
Řešit může některé věci jen stavební úřad, ale vše nejde hned, musí se dodržovat
správní lhůty. Stavební úřad dělá potřebné kroky ve věci odstranění stavby.
L. B. – pozvala přítomné na akci k 70. výročí Spartaku Lubina, která se plánuje na 2.
července. Bude se hrát fotbalové derby mužů Větřkovice – Drnholec. Připraveno je
utkání dětí, večer taneční zábava.
J. K. – jsem z Holoty, chci se zeptat na odkanalizování. Jsme rádi, že se bude něco po
deseti letech něco dít. Ale zaráží nás cena, okružní křižovatka bude stát 10 milionů,
což je větší stavba než úprava valu, která má stát 16 milionů. Ta cena se nám zdá
nějaká divná. Můžete k tomu něco říct?
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – cena je aktuální z podzimu.
Budování valu – je to velká stavba, příkop, val. Voda, která se zachytí, musí být
svedena do kanalizace, která bude svedena do Lubiny. Vzhledem k nárůstu cen
materiálu je ta cena reálná. Po soutěži uvidíme, pokud bude nižší, budeme jenom rádi.
Soutěž na realizační firmu by měla být hotova na podzim, aby mohly začít práce.
P. U. – jsem členka bývalého zahrádkářského svazu, dnes přátel – bude město zpravovat
střechu na domu zahrádkářů, zatéká do ní. Nevím, zda o tom víte? Řešily jsme to
s paní Poláškovou.
Místostarosta Krompolc – poznamenali jsme si to, já i Ing. Adam Ondrašík, vedoucí
odboru majetku města. Slyšíme o tom poprvé. Budeme se tím zaobírat.
Karel Matula – zajímám se o naší přehradu – je mou povinností poděkovat těm, co se
zasloužili o to, jak dnes vypadá. Chci poděkovat novému zastupitelstvu, místnímu
výboru a Tatře.
Mám ještě jednu věc, a to je svah. Všichni víte, že došlo k sesuvu části svahu naproti
autoservisu. Chci, abyste seznámili přítomné s tím, co vím já. Aby věděli, jak někteří
občané jaký mají přístup. Město po té kalamitě něco udělalo a chtělo realizovat další,
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ale chtělo za pomoc se svahem pozemky pod parkoviště u přehrady. K dohodě
nedošlo. Chtěl bych, aby město řeklo občanům, co udělalo a jaká je odezva.
Místostarosta Krompolc – máme zájem rozvinout rekreační potenciál přehrady, ačkoli
nejsme majiteli. Je to majetek Tatry, přesto jsme do toho šli. Uzavřeli jsme s ní dohodu,
na základě které můžeme investovat. Vloni byla rekonstruovaná pláž, letos budeme
v investicích pokračovat. Konkrétně chceme vybudovat hřiště s dětskými herními prvky.
Hřiště bude realizovat samotné město a v nejbližší době bude vypsáno výběrové
řízení. Také vedeme nadějná jednání s Moravskoslezským krajem o dotaci na
výstavbu mola. Z přehrady chceme udělat místo k odpočinku, na kterém se budou lidé
cítit dobře.
Chtěli jsme se podílet finančně na pomoci opravy svahu. Zpevnili jsme místo podél
obecní komunikace tak, aby nedocházelo k jejímu poškození, ve druhém kroku jsme se
chtěli podílet a měli jsme vyčleněny finanční prostředky na studii, která by nám řekla,
která konkrétní opatření je nutno provést ke zpevnění svahu. Vstoupili jsme do jednání
s majiteli pozemku a nabídli jsme jim, aby nám odprodali či směnili pozemky pod
parkovištěm, které nejsou v majetku města. Bohužel jsme se nesetkali s pochopením.
Vlastníci pozemku jej prodali jinému majiteli. Bohužel jsme v situaci, že nic nemůžeme
řešit, ani svah, ani parkovací místa na přehradě.
Jaroslav Bonk – budou do voleb a oslav Zátopka hotovy práce v centru města?
Starosta – podle informací z odboru rozvoje města se stavební práce rozjely naplno.
Máme dohodu se zhotovitelem stavby, že vzhledem k tomu, že 16. září by měla být
slavnostně odhalena socha Emila Zátopka v horní části centra, zhruba jak je lékárna
dr. Max, zhotovitel zahájí dláždění tohoto prostoru nejdříve tak, aby to do Běhu rodným
krajem Emila Zátopka a odhalení sochy bude prostor dokončen (jde cca o 1/5 celého
prostoru). Firma není ve skluzu, vyskytly se menší problémy s přeložkami inženýrských
sítí, trošku nás zlobilo počasí. V současné době se práce rozjely a mohli jste si
všimnout, že je vybourán takřka celý prostor. Máme dobrý technický dozor, který
dohlíží na harmonogram a stavbu ve spolupráci s odborem rozvoje kontroluje každý
den.
Václav Paiger – lze na poliklinice zřídit plicní ambulanci? Jsou stížnosti na plicní oddělení
v Příboře, kde jsou přetíženi, nechtějí objednávat, objednání trvá hodně dlouho. Může
se město zasadit o to, aby bylo na poliklinice v Kopřivnici zřízeno nějaké oddělení či
ambulance?
Místostarosta Krompolc – není to jediná služba, co se týče zdravotnictví, která ve městě
chybí. Obdobné je to s dentisty. My sice máme odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
ale co se týče zdravotnictví, tak bohužel nemáme ani jediné zdravotnické zařízení. My
můžeme tlačit na majitele Therápon 98 nepřímo dotazy, připomínkami či žádostmi, ale
to podstatné je na něm a na jednání se zdravotními pojišťovnami. Jestliže se majitel
Theráponu rozhodne vstoupit do jednání s pojišťovnami a ony budou souhlasit se
zřízením nové ambulance a budou ochotny ji platit, tak otevření nové ambulance nic
bránit nebude. Při jiné záležitosti, kdy jsme chtěli podpořit vznik dialýzy v Kopřivnici,
bylo jednání se zdravotními pojišťovnami téměř neprůchozí. Město ani kraj s tím nic
dělat nemohou.
Jaroslav Bonk – kolik je ve městě ubytováno ukrajinských občanů? Zdali máme přesné
číslo a kde jsou ubytováni?
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Starosta – poslední informace z dnešního dne ze 14 hodin – z krajského centra tak
v Kopřivnici je evidováno 330 ukrajinských občanů. Jsou různě na ubytovnách, na
hotelích a dalších zařízení. Počet se pomalu zvyšuje. Minulý týden jich tu bylo 290.
Místostarosta Krompolc – systém je nastaven tak, že konkrétní přesná čísla ani my, ani
kraj přesně neví. Jsou tady Ukrajinci, kteří tady přišli při příležitosti válečného stavu
a o těch čísla máme, ale pak je tady skupina nejen z Ukrajiny, kteří jsou tady už delší
dobu a tady pracují v místních firmách či v okolních, a ti se do těch čísel
nezapočítávají.
P. Ž. – rodinné domy směrem na Frenštát nejsou napojené na centrální kanalizaci.
Kanalizace z těchto domů ústí v náhonu. Bude se odkanalizovat někdy tato část?
V náhonu nám občas tečou výkaly, občas teče barevná voda, někdy růžová, červená,
asi je na to napojena nějaká výrobna. To vše pak teče do potoka. Co se s tím dá dělat?
Bude se to řešit?
Mgr. Jiří Štěpán – vzhledem k tomu, že se nabízí dotační možnosti, plánujeme, že
bychom zkusili požádat o dotaci na dobudování kanalizace v Lubině a i v dalších
částech dosud neodkanalizovaných lokalitách ve městě. Bude třeba zpracovat
projektovou dokumentaci a poté by se mohla dodělat kanalizace tam, kde to půjde.
V minulosti byly nesouhlasy vlastníků vést kanalizaci přes jejich pozemky, které nám
znemožnily udělat kanalizaci ve vámi zmiňované lokalitě. Budeme se snažit
odkanalizování Lubiny dokončit, ale bude záležet i na ochotě vlastníků některých
pozemků, bez kterých se při výstavbě neobejdeme.
P. K. – kolem Koňase to smrdí, je to plyn. Pan Obrátil to potvrdil. Větrák má na náš
dvorek. Svařují plynem, stříká s pistolí. Všechno je zamořené, nejde tam dýchat.
Ing. Jiří Kozubík, Slumeko, správce kanalizace – v této lokalitě v Lubině, o které
hovořila paní, prověřujeme všechny nemovitosti, jak nakládají s odpadními vodami.
Máme vytipované některé objekty, které možná načerno vypouští odpadní vody,
prověřujeme to. Určitě v následujících týdnech někdo obdrží od nás otázky, jak nakládá
s odpadními vodami. My se to snažíme řešit, ale jsou tady překážky jak pozemkové,
tak další, které nám nedovolí řešit situaci stoprocentně, jak bychom chtěli. Ta
kanalizace, která je v současné době jednotná, tam mohou téct jen předčištěné
splaškové vody. Pokud tam někdo pouští načerno své splašky, tak to řešíme. Dělá to
někdo v této lokalitě, ale kolem kruháče, na Rybníkách, ale nedaří se nám to
identifikovat. Kdyby to někdo věděl, může nám anonymně poradit, ať už na Slumeku,
nebo na odboru majetku města.
J. K. – poliklinika, zídka – četl jsem v Kopřivnických novinách, že se s tím bude něco dělat.
Průchod tam sice je, dlaždice se opravily, ale při dešti je to špatné. Kape tam ze
střechy. Lidé s berlemi tam neprojdou. Bude se s tím něco dělat?
Místostarosta Krompolc – je obdobný problém jako přehrada. Narážíme na stejný
problém, že nám tam nic nepatří. Stavební úpravy jsou záležitostí vlastníka polikliniky.
Vstoupili jsme do jednání s vlastníkem polikliniky, jednání nejsou jednoduchá. I když to
není náš majetek, tak chceme tuto lokalitu zkultivovat tak, aby pro občany města byla
příjemnější. Problém je v tom, že tam majitel vybudoval parkoviště, zídka vznikla
i v rámci konkurenčního boje při otevření lékárny Benu, aby zabránila přístupu do
konkurenční lékárny. To se nestalo. Občané jsou nuceni snášet nekultivovaný chodník.
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Můžu slíbit, že děláme všechno, aby došlo ke zlepšení. Jednáme s panem Fialou, který
vlastní polikliniku, ale není to snadné.
T. H. – mohlo by dojít ke kontrole stavu vozovky na Holotě od přečerpávací stanice
směrem k hlavní cestě. Je tam hodně výtluků a vozovka se rozpadá. Je to
nebezpečné.
Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města – prověříme.
T. H. – možná by stálo za zvážení přemístit kontejnery u Habeše, je to v prudké zatáčce,
nepřehledné? Není to v dobrém místě. Myslím si, že by bylo lepší je přemístit
k přečerpávačce, než v nepřehledné zatáčce.
RNDr. Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí – děkuji za podnět,
podíváme se.
Václav Paiger – na silnici I/58 v blízkosti zastávky u Horačky ve směru na Ostravu je
poklop šachty veřejné kanalizace už několik let propadlý. Už jsem dal stížnost. Bude to
opraveno letos, nebo kdy? Vloni zástupci ŘSD přislíbili, že bude do prázdnin, ale nic se
nedělo. Už budou další prázdniny a nic. Kdy to bude opraveno?
Je to několik let zpátky, co se v obci vítali noví občánci. Nyní nejsou. Možná to skončilo
s covidem. Nyní probíhají jen v Kopřivnici, bude to někdy u nás?
Úspory energií – veřejné osvětlení je dost drahé. Neuvažuje se o tom, že by se na
noční hodiny omezilo osvětlení, nebo případně vyměnilo za LEDky?
Ing. Jiří Kozubík – poklop je na silnici, která je státní. Také to reklamuji a rovněž mi bylo
přislíbeno, že se bude opravovat. Stále se to protahuje. Před 14 dny mi bylo na
písemný dotaz sděleno, že probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Stále je to
označeno dopravní značkou ‘hrby’. I přes urgence, ani já neznám termín opravy.
Starosta – vítání občánků bylo v době covidu přerušeno asi na rok a půl. Vlčovice a Mniší
– byl malý zájem. V Lubině byl vždy velký zájem, do třídy ve škole se ani nevešli
rodinní příslušníci. Vloni i letos se rodiče s dětmi z Lubiny hlásili na vítání občánků do
Kopřivnice, kde probíhají obřady v obřadní síni v Ringhofferově vile. Nikdo z rodičů
neměl problém přijet do Kopřivnice, nikdo z nich nevyjádřil připomínku, proč je to
v Kopřivnici a ne v Lubině. Zvýšili jsme počet obřadů. V této chvíli nepočítáme s tím, že
by vítání probíhalo v Lubině, je to organizačně náročnější. Je to pro občany příležitost
si prohlédnout prostory pěkně opravené Ringhofferovy vily, které nejsou běžně
přístupné.
Ing. Adam Ondrašík – osvětlení je to komplikované téma, o kterém bychom mohli dlouho
hovořit. Zkusím ve zkratce. V současné době nelze vypínat osvětlení po jednotlivých
ulicích, můžeme ovládat rozvaděče, který vypne určitý úsek města. Proto vypínání nyní
nepřipadá v úvahu. Jsou komunikace, které si nemůžeme dovolit zhasnout.
V současné době se zpracovává projekt na veřejné osvětlení a rádi bychom v celém
městě zahájili přestavbu. Vzhledem k nákladům budeme muset realizaci rozložit do
několika let. Poté se bude dát osvětlení ovládat jednotlivé sítě i ulice. Neuvažujeme
o tom, že bychom v nějakých místech či ulicích vypínali osvětlení. Můžeme se bavit
o útlumech v nočních hodinách. Toto jsou věci, které budeme řešit. V první etapě,
kterou plánujeme na příští rok, bychom se rádi zaměřili na Vlčovice a Mniší, pak dojde
k výměně prvních rozvaděčů v Kopřivnici, pak dojde k výměně v Lubině a v dalších
částech v Kopřivnici. Je to běh na dlouhou trať a rádi bychom v příštím roce začali.
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P. V. – dotaz na pozemek – komu patří trojúhelník od zastávky Lubina od Příbora – tam je
příkop, který se roky neudržuje. Klacky, které padají, padají na i na chodník. Já chodím
s holemi a mi to překáží. Teď to Slumeko vymetlo a uklidilo. Je to v pořádku. Ptám se,
komu ten pozemek patří.
Václav Paiger – pozemek patří majiteli z Brna.
Ing. Jiří Kozubík – vše kolem státní silnice včetně příkopy patří ŘSD.
Ing. Petr Filip – že se školka zateplila, je to dobře. Trošku mě mrzí, že finále bylo
v prosinci, fasáda byla provedena za dodržení technologických postupů, ale
nepříznivého počasí. Dělníci si stěžovali, že jim to neschne. Tomu trošku nerozumím.
Kontejnerové stání – viděli jsme v prezentaci cenu 1,2 milionu korun. Teď zvýšení
o dalších 785 tisíc. Proč došlo ke zvýšení? Co tam je jiného?
Splašky – dlouhá léta je problém se stokou od JZD tou ulicí dolů končí to ve Svěceném
potoku. Dnes je suchu. Svěcený potok – v něm neteče nic jiného než splašky. Je to
šedé, smradlavé… Mělo by se s tím něco udělat.
Cesta z Větřkovic na Velovou kdysi tam jezdilo se svými vozy družstvo. To už nyní
není. Když vozí kejdu, jezdí přes Mniší cisterna s návěsem, který má přes 40 tun. Auto
ničí krajnici místní komunikace. Mohl by se na to někdo podívat?
Ve Vlčovicích vznikl nějaký nový autoservis u komunikace I/58 při vjezdu do Vlčovic.
Podle mne to vůbec neodpovídá dnešním požadavkům na autoservis. Je tam strašný
nepořádek, stojí tam spousta starých aut a určitě všechno odtéká do spodních vod.
Mgr. Jiří Štěpán – proč se to natáhlo – na podzim se začal projevovat nedostatek
materiálu na stavbách. Firma, přestože měla přislíbený materiál, nedostala takové
množství vaty, kolik měla objednáno. Proto se dokončení posunulo. Budovu sledujeme,
pokud dojde k závadám, budeme reklamovat. Záruční doba je pět let, to je dostatečné,
aby se případné vady projevily a my je reklamovali.
Ing. Jiří Kozubík – kanalizace, která vede od JZD do Svěceného potoka – je to druhá,
poslední lokalita, která není odkanalizována splaškovou kanalizací. I tam děláme
pasportizaci napojení a zjišťování, co tam všechno teče, co není evidováno. Probíhají
kamerové zkoušky. Svěcený potok je málo vodný. Je tam malý svah. Splašky se v něm
zadržují a zahnívají. Před pěti šesti lety, kdy správce tohoto vodního toku Povodí Odry,
ten nános odtěžil. Je to stejně jako s těmi silnicemi, kdy žádáme majitele, aby věci dali
do pořádku. Pro Povodí Odry ten potok není tak významný jako pro nás. Jezdím tam
na kontroly, také mi to vadí. Když tam někdo vypouští něco nárazově, tak já s tím
nejsem schopný nic udělat. Technicky to jednoduše nelze zjistit. Na Svěcený potok je
napojeno několik domů se septiky či čističkami, a proto ta voda nemůže téct čistá.
Ing. Adam Ondrašík – u kontejnerového stání došlo k navýšení ceny z důvodu
vybudování parkovacího stání. Budeme vyztužovat opěrné zídky ocelí a stříškami.
Ocel zdražila.
Místostarosta Krompolc – příští týden bude jednat pracovní skupina pro dopravu
a dopravní značení. Já to tam přednesu, je to možné částečně řešit dopravním
značením. Problém to ovšem zcela neodstraní.

Odbor rozvoje města

9 / 10

Starosta – autoservis Vlčovice – přibývají tam spíš než auta vraky. Je to podnět –
stavební odbor a životní prostředí. Je to uprostřed obce mezi rodinnými domy.
Uvidíme, zda se s tím dá něco dělat.
V. K. – dolní konec – vozí nám tu nejhorší kejdu z JZD. Mohou tu kejdu vozit mezi domy?
Smrdí nám to. V minulosti, když rozvezli kejdu na pole, hned to zaorali. Dnes tomu tak
není. Výkaly rozvezou na pole, ale nezaorají. My ty domy máme 15 metrů od pole a ten
smrad jde na nás. Povolí hygiena vozit cisterny výkalů mezi domy? Těch cisteren se
tam vozí hodně. Je to katastrofa. Ať se přijede podívat životní prostředí a pomůže nám.
Běžte si tam sednout s těma vašimi židlemi a čuchejte si ten smrad.
T. H. – potvrzuji. Ani neznáme, jaké má kejda složení. Nikdo neeviduje, co se do země
vpravuje.
J. K. – řekl, že po deštích máme ‘sračky’ na našich pozemcích.
Starosta – nevím, zda vám můžeme pomoci. Dnes byl u mě na návštěvě vedoucí
Hygienické stanice z Nového Jičína a řešili jsme hluk z polygonu. Kdybych to věděl,
mohl jsem s ním to projednat. Pokusím se projednat i tuto záležitost. Je to obdobné
jako ta vozidla JZD, která jsou čím dál větší a těžší, nám ničí vozovky. Pak je to třeba,
že pěstují kukuřici v problematických místech. Mléčná farma má nového majitele,
mysleli jsme si, že s ním bude lepší spolupráce, ale asi ne.
Starosta – poděkoval za účast, podněty, volby. Děkuji za diskuzi. Věřím, že se nám
podaří některé věci, které tady zazněly. Určitě dáme vědět přes místní výbor.
Poděkoval členům místního výboru za jeho činnost. V příštím roce v březnu se možná
setkáte s novým vedením.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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