MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části
Datum konání: 13.4.2022
Místo konání: Kulturní dům Mniší

Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. René Lakomý, Ing. Jana Klímová, Ing.
Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Adam
Ondrašík, RNDr. Veronika Červeňová, Ing. Radek Harabiš, Ing. Pavlína
Gajdušková, Ing. Pavlína Tobiášová, Ivana Holubová, DiS., Jan Müller,
Vladimír Krompolc, Zdeněk Vaculík, Lumír Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing.
Dagmar Šmiřáková, Ing. Nikol Prokopová, Ing. Martin Švidrnoch, MBA,
Hana Hrnčárková, Ludmila Jalůvková, Ing. Radomíra Michálková, Leon
Chlebek, MBA, Marek Holuša
Přítomno cca 26* 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.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné za vedení města. Je to opět v jarním
termínu, jako před covidem. Můžeme vám sdělit, nejen co se událo v loňském roce, ale
co se plánuje pro letošní rok. Poděkoval občanům Mniší za trpělivost při budování
splaškové kanalizace, u vás je to komplikované přeložkami i novými vodovodními řady,
které realizuje SmVaK. Až do dokončení všech přeložek není možné dělat finální
opravy povrchu komunikací. Doufám, že to spěje ke zdárnému závěru a na podzim to
bude stejné jako ve Vlčovicích. Poděkoval všem spolkům, které vloni i letos realizovaly
akce, a to osvětové besedě, hasičům i členům místního výboru. Na ten se můžete
obracet se svými problémy. Ty se pak společně snažíme na městě řešit. Představil
zástupce radnice i firem, kteří jsou připraveni odpovídat na dotazy občanů.
Ing. Martin Švidrnoch, MBA, předseda výboru zastupitelstva pro místní část Mniší,
přivítal vedení města a představil členy výboru zastupitelstva. Krátce pohovořil o práci
výboru.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se
vloni realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
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Akce realizované a připravované v letech 2021–2022
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
v tis. Kč
• celkové náklady cca 183 mil. Kč
• 2021
• realizace projektu
68.935,3
• z toho dotace OPŽP
39.218,3
• půjčka NPŽP
22.300,6
• 2022
• realizace projektu
82.000,0
• z toho dotace OPŽP
17.468,2
• půjčka NPŽP
9.932,9
• dočasné provozování kanalizace
380,0
• přípojky městských objektů (kulturní dům,
hasičská zbrojnice, komunitní centrum)
400,0
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
• Dotační program na podporu přípojek
• Vlčovice – 190 dotačních smluv
• 2021 – již vyplacené dotace
833,9
• 2022
4.000,0
• Podmínky pro vyplacení dotace:
• Dokončení přípojky
do 30.11.2022
• Předložení dokladu o likvidaci obsahu stávající žumpy, septiku, ČOV
• Do splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěny dešťové vody
• Kontrola a zaměření přípojky pracovníkem ORM
• POZOR! – V případě, že dojde ke změně vlastníka nemovitosti před vyplácením
dotace, kontaktujte ORM!
Upozornění!
• Cílem projektu odkanalizování místních částí je zlepšení stavu vod prostřednictvím
rozšíření stokové sítě s napojením na centrální městskou ČOV.
• Původní jednotná kanalizace má časově omezené povolení do roku 2027.
• Provozování této kanalizace vyžaduje vyšší náklady na provoz a údržbu, než
kdyby byla v režimu dešťové kanalizace.
• Cílem města je převést jednotnou kanalizaci do režimu dešťové kanalizace
a z toho důvodu je nutno ukončit vypouštění splaškových odpadních vod
z domácností do této kanalizace.
• Nemovitostem, které mohou být technicky napojeny na novou splaškovou
kanalizaci, ale zůstanou napojeny od jednotné kanalizace, budou rozpočteny
náklady na provoz této kanalizace.
Poděkování
Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení s dopravními a jinými omezeními, kterým jste
vystaveni v průběhu stavby.
Jde o časově a finančně náročný projekt, který je v Mniší navíc komplikovaný tím, že
dochází ke koordinaci investiční akce města – výstavba kanalizace a investiční akce
SmVaK – rekonstrukce vodovodu.
Akce realizované a připravované v létech 2021–2022
Mateřská škola
• provoz
• 2021
• 2022
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v tis. Kč
230,0
288,0

• 2021 – rekonstrukce kuchyně
Základní škola
• provoz
• 2021
• 2022
• 2022 – projekt „Modernizace vybavení
odborné výuky“
• Osvětová beseda – činnost
• 2021
• 2022
• Sportovní areál
• 2021 – instalace herních prvků
• modernizace běžecké dráhy – PD
• 2021
• 2022
• individuální dotace na údržbu hřiště
• 2021
• 2022
• Jednotka požární ochrany
• 2021 – provozní výdaje
• 2022 – provozní výdaje
• Sbor dobrovolných hasičů
• 2021 – z dotačního programu
• 2022 – z dotačního programu
• Fotbalový klub Vlčovice-Mniší
• 2021 – z dotačního programu
• 2022 – z dotačního programu
• Rekonstrukce mostu M1
• 2021
• 2022
• Zastřešení terasy KD – 2022 – PD
• Rozpočtové výdaje celkem
• 2021
• 2022
•

2.321,0
854,4
915,8
503,5
515,4
488,0
147,4
49,9
100,0
76,0
76,0
125,6
126,0
78,9
55,7
207,8
226,1
236,0
3.000,0
150,0
73.777,7 tis. Kč
88.709,1 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
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•

•

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
• 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.
100. výroční narození Emila Zátopka
• www.zatopek100.cz
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
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Ivana Holubová – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi.
S. L. – ptal jsem se na podzim na chodník od školy ve směru na Hukvaldy? Doposud jsem
se nedoslechl, zda je to v návrhu, je projekt nebo studie? Vadí mi jedna věc, pan
Krompolc prosazuje v Lubině chodník od hasičárny směr na Hájov. Vy jste iniciativní,
v Mniší nic není, jsme pořád poslední.
Starosta – je to vyprojektované, čekáme na dokončení kanalizace. V plánu to je. Obdobná
situace byla ve Vlčovicích s chodníkem do Mniší, ten se také realizoval až po
dokončení kanalizace.
P. K. – SmVaK přeložky – proč se nedělalo v únoru a v březnu, kdy bylo pěkně. Proč,
když vyvážejí popelnice s běžným odpadem, sesypávají popelnice na bioodpad. Je to
normální? Má to zdravý rozum? Na co to třídíme, když oni přijedou a sesypou to
dohromady? Sesypali normální popelnici s hnědou.
Starosta – vyzvu pana stavbyvedoucího Marka Holušu, který tady řídil všechny stavební
práce, jak kanalizaci, tak i pro SmVaK, aby Vám sdělil za firmu STASPO, proč se
v těch měsících nedělalo.
Marek Holuša, STASPO, spol. s r. o. – k SmVaK – jestli je to dotaz na ty vodovody, které
se teď mají rekonstruovat? Nově se má dělat přeložka nebo výměna vodovodního
potrubí od zastávky směrem na Měrkovice a potom také vrchní cesta. Tyhle ty opravy
se musí dělat za pomocí suchovodu. Před realizací bude položen suchovod po celé
délce, je to potrubí na povrchu. Poté budou napojeny přípojky a až poté, po odpojení
původního potrubí může dojít k výměně protlakem nebo výkopem. V zimních měsících
se to samozřejmě nedělá, kdyby nastoupily mrazy, což se dá předpokládat, by mohlo
dojít k popraskání tohoto potrubí. Takhle ta investice SmVaKu – byla rozhodnuta na
poslední chvíli, dokončuje se zpracování projektové dokumentace, která by měla být
v nejbližších dnech dokončena. Zjišťoval jsem u SmVaKu nějaká informace, dozvěděl
jsem se, že zahájení těchto prací by mělo začít do konce května.
Ing. Vladimír Pustka, jednatel Slumeko, s. r. o. – u kterého č. p. to bylo? (Pan Klozík
odpověděl, že u č. p. 207). Prověříme. Technicky to není možné. Komunál vozíme ve
středu, bioodpad v pátky. Naši určitě ne, to bude asi nějaká mýlka. Kdy se to stalo?
(Klozík: stalo se to 14 dnů zpátky)
L. Š. – proč na dnešní schůzi nebyla žádná propagace? Ani v rozhlase, ani ve vývěskách.
Pak se můžeme divit, že je tady tolik lidí, kolik je. Je tady víc představitelů města než
lidí než občanů. Je to nějaká záminka, aby nebyly nějaké nepříjemné dotazy? Pan
Švidrnoch řekl, že to organizuje město. Kdy se budou napojovat jednotlivé baráky?
Otázka na pana Holušu, proč nechává výtluky nesmyslně zasypávat. Kluk naloží do
bobka nějaký štěrk z Lubiny a nesmyslně sype. Pojďte se podívat na cestu na horu,
jaké tam jsou břily. Nedá se tam jezdit s kočárkem ani na kole. Ale vám všem je to
jedno. Panu Holušovi i předsedovi místní komise je to jedno, oni tady nechodí. My, že
budeme mít rozbitá auta, zaprášený barák, to nikoho neštve. Kdo to bude hradit, tuto
škodu občanů? Tomu nevěřím. Úplná provokace byla, když v polovině března tady
jezdil kropící vůz a kropil. Myslíte, že to udělal normální člověk? Kdo ho tady poslal,
aby kropil? Za půl hodiny či hodinu nebylo po vodě ani památky. Co to má znamenat?
Vy si děláte z lidí srandu?
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Starosta – informace o schůzi se dělaly standardně ve všech sdělovacích prostředcích –
Kopřivnické noviny, webové stránky města, facebook města, Kabelová televize
Kopřivnice. Jestli to tady hlásil místní rozhlas, to nevím. Děláme to pro všechny místní
části standardně, zatím si nikdo nestěžoval, jste první. Příště si na to dáme pozor, aby
městský rozhlas u vás vyhlásil. Návštěvnost lidí je u vás obdobná jako v jiných
místních částech.
Ivana Holubová – jestli to také neovlivnilo krásné počasí. Dnešní počet lidí je nejvyšší. Za
ta léta to máme vypozorováno, když je pěkně – přijde málo lidí, když prší – sál je plný.
Marek Holuša – cesty – pořád jsme na staveništi, kde se standardně práší. Komunikace
nejsou dokončené. Zatím neznámé jiný způsob, jak je udržovat v nějakém neprašném
a bezděrovém stavu. Když zaprší, nepráší se. Na rovinatějších úsecích dochází
k tomu, že tam voda stojí, při průjezdu aut dochází k těm výtlukům, kdy voda vystříká
ten nespečený recyklát. Toho jsme už navezli spousty. Když neprší, je sucho a práší
se.
Kropící vůz – k tomu, že za půl hodiny je cesta v původním stavu, s tím určitě nemůžu
souhlasit. Ten kropící vůz jsem posílal já, protože ten stav je opravdu špatný. Kropící
vůz, když sjede tu cestu a zkropí ji pořádně, prachové částečky se slepí dohromady
a vytvoří kuličky a sníží se prašnost. Jeden až dva dny se tolik nepráší.
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – připojování bude po kolaudaci – což
bude od května, června. Cesta – viděli jsme tady, že někteří řidiči po nich jezdí rychle,
což přispívá k rychlému zhoršování stavu. Chce to jezdit pomaleji. Ne každý má
trpělivost jezdit rychlostí 20 km/hod, ale rychlá jízda přispívá k tomu, že ty cesty jsou
v takovém stavu, v jakém jsou.
P. Š. – bydlím na Pasekách směr Tichá – před dvěma lety jsem tady hovořil o šířce cesty
mezi domy, která je široká 3 metry. My se tam nemáme kde vyhnout. Budete to nějak
řešit? Když se mají vyhnout auta vjetím na soukromý pozemek, můžu najet na vjezd do
domu? Cesta je úzká a samá zatáčka. Jde o cestu od křižovatky směrem na Měrkovice
a na Tichou. Na Tichou je 15 nových baráků. Cesta mezi domy je max. 3 metry, auta
mají 2 m. To mají auta při míjení najet do příkopy nebo na vjezd? Když najedu na
vjezd, bude průser?
Před třemi lety jsem dával připomínku, na zrcadlo u cesty na Měrkovice – byl tam
normální plot, drátěný. Vloni se tam betonový plot, není výhled. Výhled je jen na 10 m,
což je málo. Bylo mi řečeno, že výhled je dobrý. Vadily tam maximálně poštovní
schránky. Dnes to není bezpečné.
Ivana Holubová – můžete zástupcům odboru majetku města identifikovat přesně prostor,
aby se s vámi mohli dohodnout na nějakém dalším postupu.
S. L. – napojování, ono se to pořád protahuje. Jsou lidi, kteří obíhají firmy na tu přípojku
k baráku, ale neví, kdy se mohou napojit. Není tady žádný konkrétní termín.
V papírech, které jsme dostali od města, byl předpoklad v březnu. Ať se lidé nezačnou
napojovat a nebude to zkolaudované.
Mgr. Jiří Štěpán – předpokládali jsme kolaudaci v jarních měsících, nyní upřesňujeme na
květen nebo červen.
P. K. – dětské hřiště – první pokus houpačky dali do vysoké trávy, to se nezdařilo. Druhý
pokus – vysypali kamínky? Je to hotové, nebo se bude pokračovat? Nešlo protáhnout

Odbor rozvoje města

6/8

zámkovou dlažbu až po ty houpačky? Jestli máte zájem, zajeďte se podívat do
Malenovic, do Skotnice, tam jsou dvě dětská hřiště nebo do Lichnova. Klobouk dolů, za
to, co jste provedli tady.
J. K. – mobilní rozhlas, který hodně využívám. Bylo by do něj zapojit i místní rozhlas? Bylo
hlášeno, že se k nám kvůli výkopu nedostane. Bylo to hlášeno ve tři hodiny, ale já
z práce přijedu v pět. V našem místě ani místní rozhlas není slyšet. Mohlo by to se
nějakým způsobem propojit?
Dělám školníka v místní škole – údajně na nějaké schůzi zazněly připomínky k herním
prvkům, které tam jsou, že nejsou dodělané. S paní ředitelkou i s panem Holušou jsme
domluveni, co se týče pana Holuše, tak je téměř všechno hotové. Herní prvky
i průlezky neprošly revizí, protože nesplňují normy. To se bude nějakým způsobem
vyřešit. Nikdo nemusí mít strach, že by se tam nic nedělo.
Starosta – mobilní rozhlas. Je to technická záležitost, bereme to na vědomí a prověříme
to, co se s tím dá dělat. Já v této chvíli na to neumím odpovědět. Je to nová záležitost,
pokusíme se to řešit.
Místostarosta Mgr. René Lakomý – dětské prvky – byl problém v tom, že rozpočet
165 tisíc. Za tu cenu nakoupíme jen ty čtyři herní prvky, které tam vznikly. Průšvih byl
v tom, že se to dalo na tu trávu. Jak tam děti začaly chodit, tak tam Správa sportovišť
Kopřivnice dodala kamínky. Travnaté speciální plochy, které se chystáme dělat v sadu
E. Beneše u průlezek, stojí strašně hodně. Můžeme se na to podívat, probrat to.
Podíváme se na stávající stav, jak vypadají kamínky, ale bohužel potřebujeme na to
finance. Je pravda, že ve Vlčovicích na Vlčovjanu jsme to udělali čistě na trávě, mají
tam sice workoutové hřiště, mají tam posilovací stroje a všechno to funguje. Je to asi
věkově pro starší děti. Pro ty malé děti je to víc podmáčené, proberu s ředitelem
Správy sportovišť. Podíváme se na to. Jak teď budeme v sadu E. Beneše v Kopřivnici
něco dělat, že bychom k tomu současně přidali současně tyto vaše dětské prvky.
Pan školník – diskuzi ohledně školy a dětských prvků jsem ve Vlčovicích vyprovokoval
já, protože jsem garantem i za školství. Dostala se mi informace, že z těch dětských
prvků ani jeden prvek neprošel kontrolou, co se týče bezpečnosti i provozu. Děti
momentálně nemají nic k dispozici, což mě mrzí. Kolotoč, který tam byl, leží na zemi.
Skluzavka – to jsem se s panem Holušou domluvil, že to dáme do kupy. Nějaké
průlezky, na které se má jít po těch schodech, se budou muset znovu nasazovat. Podle
nových norem, musí být schody k sobě blíž. Možná pan školník o tom věděl, já jsem
o tom nevěděl. Já jsem věděl, že děti mají prázdnou zahradu, a to mi vadí. I jako rodiči,
by mi to určitě vadilo. Po dnešní diskuzi se s panem školníkem spojím a na zahradě
u školy vše probereme, aby to pro děti v tomto období bylo připraveno.
Ing. Martin Švidrnoch – přípojky na KTK – kdy bude probíhat realizace a kdy se můžeme
dočkat připojení na optický kabel.
Zdeněk Vaculík, Kabelová televize Kopřivnice – ještě nemáme vykopáno ani celé
Mniší. Myslím si, že letos to budou hlavně Vlčovice, Mniší bude následovat.
Starosta – dotazů moc nebylo. Je to dáno asi tím, že v Mniší trápí nedokončená
kanalizace a letos vás bohužel ještě čekají přeložky SmVaKu. Musíme to všichni
vydržet. Je to staveniště a potrvá to minimálně půl roku. Doufám, že to úspěšně
dokončíme. Děkuji vám za trpělivost. Společně tu dobu musíme nějak překonat.
Uvidíme, jaké bude léto, jaké bude počasí. Věřím, že to, co je na letošní rok
naplánováno, že se nám podaří realizovat. Věřím, že v roce 2023 se v této budově
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podaří realizovat střecha včetně terasy, která by měla nadstřešit prostor před kulturním
domem a vytvořit lepší podmínky pro společenské akce. V příštím roce se tady možná
setkáte s novým vedením, protože nás na konci září čekají volby.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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