MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 25.3.2014
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Josef Jalůvka, Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dagmar Rysová, Ing.
Jaroslav Šula, Ing. Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Mniší Ing. Jan Jalůvka a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan
Viskupič, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Bohuslav Hrušovský, Ing. Kamil Žák,
Ing. Radomíra Michálková, Miloš Sopuch, Jan Müller (velitel městské
policie), Romana Bukovská, Karel Březina (Slumeko), Ing. Vladimír
Pustka (Slumeko), Filip Apjár, DiS. (Slumeko), Mgr. Dana Hoďáková
(Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 64* osob
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města

Program letošního setkání:
1. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2013-2014 a informace
o akcích plánovaných na další období
2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města na období 2007-2022 – diskuze
s občany a navrhování konkrétních akcí pro místní část
3. Shrnutí diskuze a hlasování o prioritách z pohledu občanů
Na úvod předseda Komise pro místní část Mniší Ing. Jan Jalůvka přivítal přítomné a představil
zástupce vedení města a členy komise.
Ing. Josef Jalůvka, starosta města upozornil přítomné, že dnešní setkání je věnováno hlavně
budoucnosti. V rámci tohoto setkání budou občané seznámeni s plněním Akčního plánu pro rok
2013/2014 a také s dosavadní prací na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na
období 2007-2022. Také upozornil, že budou mít občané možnost seznámit se právě s návrhy
zařazenými do Strategického plánu a vyjádřit se k nim.
Ing. Miroslav Kopečný, garant místní části Mniší, poděkoval členům místní komise za loňskou
spolupráci. Také připomněl změny, které se v Mniší za uplynulý rok udály - první rok v nově
zrekonstruované základní škole, projektové přípravy chodníku v Mniší, u kterého začnou
zahajovací práce v dalším týdnu a do čtrnácti dnů začne čilý stavební ruch.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování seznámila přítomné
s vyhodnocením Akčního plánu města Kopřivnice na léta 2013-2014 a s plánovanými akcemi
pro rok 2014. Více informací na www.koprivnice.cz, RADNICE, DOKUMENTY.
Poté přiblížila občanům prozatímní proces tvorby aktualizace Strategického plánu, od vytvoření
průzkumu podnikatelského prostředí po definici prioritních oblastí, atd. Více informací na
www.koprivnice.cz, RADNICE, STRATEGICKÝ PLÁN.
Přítomným byly také představeny už konkrétní aktivity, které jsou v rámci aktualizace
Strategického plánu navrženy a Mniší se přímo týkají.
Martin Lapčík, pracovník Oddělení investic, seznámil přítomné s dopravními, ale i jinými
komplikacemi, které budou spojeny právě s výstavbou nového chodníku:
- začátek stavby 31.3.2014 - 6.4.2014, kdy dojde ke kácení zeleně pod školou - bez
dopravního omezení,
- následující týden - montáž přechodného dopravního značení,
- od 14.4.2014 - přeložka kanalizačních sítí, úsek asi 80 m se bude provádět přibližně dva
měsíce - omezení v dopravě,
- od 14.4.2014 do května - budování betonové zídky pod školou - mechanizace pro
beranění pod školou - dojde k omezení dopravy do jednoho směru,
- zakončení stavby 15.10.2014.
Další komplikace spojené s výstavbou:
- autobusová doprava nebude zajíždět do Mniší, obsluhována bude pouze zastávka
Kopřivnice, Vlčovice, rozc.,
- přesunutí kontejnerů na odpad od křižovatky nahoru směrem k Jednotě.
Všechny informace o stavbě budou zveřejněny na webu města, v Kopřivnických novinách a na
vývěsních tabulích.
Informace o autobusové dopravě budou zveřejněny formou letáčků v místních autobusech, na
zastávkách i autobusovém nádraží v Kopřivnici.
Diskuze
Lichnovský - Pokud vyjde přidělení dotace z Fotbalového svazu, bude městem podpořen vznik
dětského minihřiště?
Kopečný - Pokud dojde ke schválení dotace, město tuto aktivitu podpoří. Nyní se hledají
dotační či jiné zdroje potřebné k přípravě plochy hřiště, odvodnění, osvětlení. Náklady se
odhadují až na jeden milion korun.
Jalůvka - Město udělá maximum pro realizaci hřiště. Souhlas na jeho výstavbu byl vyjádřen i od
organizací, které na tom participují, jako jsou např. hasiči.
Merta - Požadavek na zpracování studie nejen kulturního domu, ale i prostoru kolem něj.
Jan Jalůvka - Aktivity v rámci úprav prostor kolem kulturního domu jsou delší dobu v řešení.
Pokud by bylo realizováno minihřiště, chtěli bychom tuto studii doplnit právě o celkové
využití veřejného prostoru (lávky, hřiště, kontejnery).
Občan - Dotaz, zda by peníze na realizaci minihřiště nešly použít z finančních prostředků
ušetřených díky letošní zimě.
Šula - Peníze ušetřené v rámci zimy se investují do oprav komunikací a chodníků.
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Chlebek - člen místní komise - pozvánka na Letní slavnosti v Mniší, akce se koná před KD
Mniší, 16. 8. od 9:00 do pozdních večerních hodin, doprovodný program, koncert dechové
hudby Javořina, Meteor.
Vítovcová - Připomněla, že i Mniší by chtělo zrekonstruovat zahradu místní MŠ jako se to
událo v kopřivnických školkách.
Šimečková - Realizace rekonstrukce zahrad MŠ probíhala ve třech etapách, poté už dotační
tituly nebyly vypsány. Pokud by se něco objevilo nyní, záleží, jak jsou MŠ Kopřivnice, p. o.,
schopny rychle reagovat. Nicméně pro další období se s tímto počítá v Strategickém plánu
města Kopřivnice.
Jalůvka - Má školka jasno, jak by měla být tematicky řešena? Chceme energetická opatření
realizovat postupně.
Šimečková - Pokud je někdo připraven a má zpracovanou projektovou dokumentaci, má větší
šanci operativně na mimořádné dotační výzvy reagovat. Nyní se operační programy stále
upřesňují,ale vypadá to, že dotace na obnovu a rozšiřování majetku nejspíš nebudou
a vystřídá je podpora vzdělávání a životního prostředí.
Jalůvka - Informoval zúčastněné o přihlášení města Kopřivnice do Asociace měst pro cyklisty.
Toto členství zavazuje k zpracování několika klíčových dokumentů, vztahujících se k rozvoji
cyklodopravy ve městě. Vyzval také všechny, co aktivně tuto formu dopravy využívají, aby
zasílali své náměty na vylepšení či návrh nových tras na e-mail cyklokordinátora
richard.petr@koprivnice.cz.
Vítovcová - Dotaz na poplatek za stočné. Někteří občané platí poplatek, jiní zase neplatí.
Občan - Ti, co vypouštějí do kanalizace, platí stočné. Ti, co vypouštějí do zatrubněné
kanalizace neplatí. Jaký je rozdíl?
Apjár - Stočné se platí za vypouštění do kanalizace, která je ve vlastnictví města a která je
povolena odborem životního prostředí. Lidé, kteří likvidují vody jiným způsobem, který je
však povolený odborem životního prostředí, stočné neplatí.
Šula - Je ze zákona povinnost platit stočné, pokud odpady tečou do kanalizace. Ostatní
nemovitosti mají povinnost likvidovat odpadní vody dle zákona. Musí být předčištěny, buď
přes ČOV nebo jiným způsobem. Monitoring těchto nemovitostí je ve správě odboru ŽP.
Pracovníci postupně odkrývají nemovitosti, které toto nemají dořešeny. Je to proces, který
není ukončen. Lidé, kteří vědí, že vypouštějí vodu do kanalizace, kterou spravuje Slumeko,
musí platit.
Jalůvka - Jsou lidé, kteří nejsou oficiálně napojeni, a proto neplatí. Požádali jsme pana
tajemníka, aby naše orgány zahájily kontrolu, aby všichni, co neplatí, doložili, jak likvidují
odpadní vody. Nikoho nebudeme zvýhodňovat.
Občan - Upozornění na ukradení víka na šachtice. Už před rokem bylo nahlášeno na městský
úřad, zatím se nic nestalo. Provizorně jsou tam umístěna dřeva.
Apjár - Jsou to poklopy - atypy, proto to trvá tak dlouho. Není zde prostor pro zabudování
nových mříží, ale dřeva tam nemůžeme nechat. Poklop se bude realizovat letos.
Občan - Co bude město dělat s cyklostezkou na Panské ulici, která je v havarijním stavu.
Z jakého důvodu se ještě nerealizují úpravy?
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Jalůvka - Nyní je vše ve fázi reklamace. V rámci veřejné soutěže jsme nuceni vybrat firmu
s nejnižší nabídkou, což způsobilo nefunkčnost použitého materiálu. Již více než rok
probíhá reklamační řízení, je možné, že vše skončí nakonec u soudu. V každém případě
bude cyklostezka předlážděna.
Kolibová - Dotaz na příkopy kolem rodinných domů. Zda bude tyto příkopy Slumeko spravovat.
Apjár - Na příkopy máme roční omezený rozpočet, letos bylo čištění provedeno. Upravena byla
příkopa na Kazničově, všechny otevřené žlaby a další. Je možné, že na některé jiné
příkopy nevyšly z rozpočtu peníze.
Občan - Požadavek na přistavování kontejnerů BRKO dříve než na konci dubna.
Rulíšek - Existuje možnost dovézt jakékoliv množství BRKO na kompostárnu do Příbora,
zdarma. Stačí prokázat, že jste občanem města Kopřivnice.
Lichnovský - Občané platí vyvážky čističek, žump. Platí 80 % toho, co lidé v Lubině platit
nemusí. Co jste tedy udělali pro to, aby bylo odkanalizováno i Mniší. Kromě zahrnutí do SP
se neudělalo nic. Nebylo osloveno ani Ministerstvo životního prostředí.
Šula - Kanalizace v Lubině byla dlouhodobě připravována 10-12 let. Stála mnoho milionů korun,
dotaci na ni jsme však získali. Čekací doba na nějaký jiný možný projekt a získání
dotačních peněz je velmi složitá věc.
Jalůvka - Projekt odkanalizování Lubiny trval více jak čtyři roky. Dnes čekáme na operační
programy, které měly být vyhlášeny už před rokem. Až po jejich vyhlášení bude jasné, zda
bude možnost žádat .
Lichnovský - Odkanalizování Lubiny je výborná věc, chválím Vás. Ohledně Mniší a Vlčovic,
žádný dotační program není, pokud bude, nebude v rozmezí 8 let.
Jalůvka - V roce 2015 končí dotační programy pro toto období. Využili jsme možnosti, které
byly. Vloni měly být připraveny další operační programy, žádat mělo být možno už od
1.1.2014. Bohužel zatím nic nebylo zveřejněno, snad na podzim bude jasno. Je důležité
vědět, že do dnešního dne jsme v Kopřivnici a místních částech investovali jednu miliardu
Kč. Děláme to všichni pro sebe a vylepšení našich životů.
Kolibová - Stočné. Proč někteří neplatí a jiní platí rok. Kam jdou naše peníze vybrané na
stočném.
Žák - Za stočné se vybralo 600 000 Kč, Slumeko na údržbu kanalizace vydalo dalších 600 000
Kč. Rada nyní přijala rozhodnutí a snížila výši stočného. Z tohoto vyplývá, že žádné peníze
ze stočného v rozpočtu nezůstávají.
Jan Jalůvka - Informovoval o Valašské rally, která se pojede 5.4.2014 přes část obce. Dojde
k omezení dopravy v místech, kde bude závod probíhat, a to od 8 do 14 hod. Dále vyzval
občany k trpělivosti a pochopení se stavbou chodníku. Měly by být vyrobeny informační
plakáty a v městském rozhlase probíhat informační hlášení. Také navrhl, že by městská
policie mohla dohlížet na děti chodící na autobusovou zastávku do Vlčovic v těch
nejfrekventovanějších hodinách.
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Jalůvka - Poděkování místní komisi, Osvětové besedě, hasičům a všem ostatním, kteří se svou
aktivní činností podílejí na chodu města. Dále připomněl a zároveň požádal, aby každý ze
zúčastněných přidělil své dva hlasy aktivitám, které jsou pro ně prioritní. Zdůraznil, že to je
výraz zájmu veřejnosti, dle kterého se postupuje (výsledky hlasování viz. příloha č. 1)

Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Romana Bukovská
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Příloha č. 1

Vlčovice Mniší Lubina
Prioritní oblast Ekonomika a podnikání
Popularizace činnosti místních podnikatelů - vyhodnocení úspěšných projektů a podnikatelů
Rozvoj průmyslového parku - příprava plochy pro odstavování nákladních vozidel
Rekonstrukce budov a vnitřních prostor MŠ a ZŠ, úpravy zahrad

1
0
0

0
0
3

Rozšíření kapacity MŠ Lubina

Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Vnitřní doprava
Obchvat Vlčovic - jednání s ŘSD, pořízení územní rezervy pro novou hasičskou zbrojnici
Vybudování autobusového zálivu u I/58
Řešení dopravních závad na krajských komunikacích
Parkoviště u KD Vlčovice

1
3
4
4
1
0

Přístřešek autobusového zálivu "pod školou"

Veřejná, cyklo a pěší doprava
Cyklostezka podél PPK - napojení na cyklo Lubina - Vlčovice
Cyklostezka Vlčovice - Lichnov
Cyklostezka PPK - Vlčovice (ke stadionu kopané)
Chodník před KD Vlčovice

3
0
0
3

9

2

4
2
1
1

0
0

3

Chodník v Mniší II - IV. etapa

5
1

Cyklotrasa Příbor - Kopřivnice - po bývalém drážním tělese
Chodník Lubina (od HZ Větřkovice směr Hájov)

Bydlení
Podpůrný systém pro individální stavebníky

0
0
2
13

1

2
0

Příprava infrastruktury pro RD v lokalitě Dolní Roličky

0
0

Infrastruktua a Životní prostředí
Rozšiřování stokové sítě v Kopřivnici a místních částech a opatření směřující ke zlepšení likvidace
odpadních vod, řešení lokalit bez možnosti napojení na ČOV
Zrušení zatrubnění u č.p. 128, zvýšení průtočního profilu mostku (Vlčovice)
Stavební úpravy na odběrném objektu u mlýnského náhonu (Vlčovice)
Energetická opatření na KD v Kopřivnici a místních částech
Modernizace veřejného osvětlení v Kopřivnici a MČ

2
0
0
0
1

5

1

1
1
0
0
2

0
0
0

1
0
0
0
2
4
8
7

0
0
2
0
1

Protipovodňová opatření - zadržování vody v krajině
Energetická opatření na objektech MŠ

Prioritní oblast Image
Fyzické prostředí
Podpora rekreační a krajinné fce zeleně (obnova a výsadba zeleně, péče o vzácné dřeviny,…)
Definice budoucího využití městských lesů
Obnova památek a uměleckých děl (kaple Mniší, sakrální stavby, sochy …)

Centrální zóna
Volný čas
Rekonstrukce KD Vlčovice
Rozšíření sportovního zázemí ve sport. areálu ve Vlčovicích
Vybudování minihřitě v Mniší
Rekonstrukce KD Mniší včetně přilehlého veřejného prostranství

2
2
0
0

0
15
14
8
3
3

Rozšíření sportovního zázemí ve sport. areálu v Lubině
Modernizace HZ v místních částech
Vybudování sauny v ZŠ Lubina

Cestovní ruch, marketing a propagace
Přemístění technického muzea do areálu Tatry
Realizace informačního portálu - databáze firem, služeb aktivit

0
0

1
1
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Příloha č. 1

Vysvětlivky:
- červený text byl doplněn na flipcharty přímo na jednání
- proškrtnutím buňky jsou označeny projekty, které nebyly v dané místní části
prezentovány
- zeleně jsou označeny projekty s nejvyšším počtem hlasů v jednotlivých MČ
- někteří občané nehlasovali pro projekt, ale pro úroveň vyšší - opatření nebo prioritu takovéto hlasování není připočítáváno k jednotlivým projektů, které jsou v těchto
opatřeních či prioritách rozepsány.

