MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší
Datum konání: 28. 3. 2012
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Bc. Dagmar Rysová, Ing. Miroslav Halatin

Za město byli dále přítomní pracovníci:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Mgr. Lucie Petříčková, Ing. Lenka Šimečková,
Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan Viskupič, Ing. Igor Kocurek, Ing.arch. Milan
Šmíd, Miloš Sopuch, Martin Lapčík, Ing. Bohuslav Hruškovský, Jan
Müller, Ivana Rašková
Pracovníci Slumeka – Karel Březina, Filip Apjár, DiS.
Přítomno cca 56* osob.
* ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina obsahuje také podpisy zaměstnanců
úřadu a zástupců vedení města

Ivana Rašková – facilitátorka: přiblížila program:
•
•

Informace o Akčním plánu města Kopřivnice na léta 2012-2013 a o rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2012
Diskuse

Ing. Jan Jalůvka: předseda místní komise přivítal přítomné, představil členy komise a zástupce
města
Ing. Miroslav Kopečný, garant místní části Mniší: představil přítomné zástupce radnice –
tajemníka a další odborné pracovníky. Místostarosta uvedl k největší investiční
akce v obci, že rekonstrukce základní školy nebude do konce dubna, ale vzhledem
k problémům s betonárkou bude škola dokončena do konce května. Stěhování
bude dle plánu v průběhu prázdnin. Pokračuje se na projektové dokumentaci
k chodníku, který povede přes celou obec. Místostarosta dále poděkoval členům
místní komise za spolupráci.
Ing. Lenka Šimečková – vedoucí oddělení strategického plánování seznámila přítomné
s Akčním plánem města Kopřivnice na léta 2012-2013 a s rozpočtem města
Kopřivnice na rok 2012. více informací na www.koprivnice.cz, RADNICE,
DOKUMENTY
Ing. Kopečný – upozornil na web města, na sekci Stavíme pro vás, kde jsou všechny informace.

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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Diskuse
Občan – Co se bude dít s těmi akcemi, které byly naplánovány na rok 2011, například
zatrubnění pstruhového potoka?
Kocurek – Vzhledem k tomu, že v rámci průzkumu jsme zjistili, že objem dešťových vod by
způsobil větší problémy při zatrubnění, proto došlo k odstoupení od realizace této
akce. Bude se muset připravit odvodnění nové. Bude se řešit v následujících letech.
Zvýšení dimenze odvodu vody je finančně velmi nákladné. Zákon ukládá městu
povinnost, ale touto akcí nemůžeme vystavit příslušné přilehlé pozemky nebezpečí,
že by zatrubněná kanalizace nebyla schopna vodu pojmout.
Občanka – Zapomnělo se na akci chodníky v Mniší. V minulosti se hovořilo o realizaci, bude?
Bude po etapách nebo vcelku? Bylo by možné realizovat jako první etapu - přechod u
zastávky a chodník z důvodu bezpečnosti? Je zde rychlá doprava, jezdí velké
traktory, hlavně z důvodů bezpečnosti dětí by se akce měla realizovat ještě letos.
Kopečný – Je to v plánu na rok 2013. Vím, že tento námět byl na letošní rok. Pokud by se
našly peníze a bylo by to časově možné, není to vyloučeno. Červnové zastupitelstvo
bude schvalovat rozpočtové změny, na něm se rozhodne, zda se bude realizovat
alespoň první část.
Občan – Dotaz na pana Apjára – Fotil jste si prostor pro zatrubnění. Slíbil jste mi, že se to bude
dělat letos na jaře. Kdy se to bude dělat?
Apjár – Problém jsme předali na odbor majetku města, kde se to bude řešit. Letos se k tomu
vrátíme (odbočka na Kazničov – u domy p. Chromečky). Pokusíme se pro to udělat,
co se dá. Kdy to bude, záleží na odboru.
Kocurek – Tato akce je v zásobníku investičních akcí, který předkládáme orgánům města
k posouzení. Z důvodu omezených finančních prostředků, se nedá předpokládat, že
to bude letos realizováno.
Rulíšek – sběr biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRKO) – přiblížil termíny a podal
informace pro přistavování van na BRKO, nově nebudeme brát z důvodů obtížné
manipulace větve, stromy a pařezy. Vloni nám tím stouply náklady na zajištění svozu
o 20 %. Kontroly bude provádět městská policie. Do kontejnerů lze ukládat kromě
trávy, listí, organické zbytky rostlin, spadané ovoce a pouze drobné asi 1 cm silné a
na 20 - 30 cm délky nakrácené větvičky. Pokud budou v kontejnerech opakovaně
věci, které tam nepatří, nebude vana zřejmě dále přistavována.
Kompostárna je od dnešního dne v běžném provozu. Provozní doba kompostárny: v
pondělí od 8 do 18, v úterý, středu a pátek od 7 do 15, ve čtvrtek od 7 do 18 a v
sobotu od 7 do 14 hodin.
Občan – Nepadla otázka, v jaké fázi je otázka stočného?
Kocurek – Přiblížil problematiku vypouštění odpadních vod do městské kanalizace a několik
základních informací:
o Uzavřít smlouvu mezi vlastníkem napojené nemovitosti a vlastníkem kanalizační sítě je
zákonná povinnost.
o Na jednotné kanalizační síti se 4 x ročně odebírají vzorky vypouštěných vod. V případě
překročení limitů škodlivin hrozí městu pokuta až v řádech miliónů.
o Na správu a údržbu kanalizace město ročně vynakládá statisíce korun. Není možné
nadále provozovat tuto infrastrukturu bezplatně.
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Provozovatel kanalizační sítě, společnost Slumeko, s. r. o. – začne síť provozovat od
1.1.2013 vč. výběru stočného.
Ve Vlčovicích a Mniší je zatím uzavřeno cca 50 % smluv s občany.
Vlastníkům objektů, kteří uzavřou smlouvu do 30.6.2012 bude snížena cena stočného.
O výši slevy bude rozhodovat rada města – občané budou informováni počátkem května
2012.
Základní cena stočného je 28,1 Kč/m3.
Odhadované měsíční náklady čtyřčlenné domácnosti cca 431,- Kč/měsíc
V případě neuzavření smlouvy:
• s vlastníky, kteří prokazatelně využívají městskou kanalizační síť může odbor
životního prostředí zahájit správní řízení za porušování zákona
• budou vlastníci odpojeni od kanalizačního řádu a bude provedeno fyzické
zaslepení přípojky
Pasportizaci a zajišťování, která nemovitost je napojena na místní kanalizaci, pro nás
zpracovává firma firma Koneko (pasport o napojení jednotlivých domácností). Odbor
majetku města bude doporučovat radě města schválení motivačního programu. Každý,
kdo je napojen na městskou kanalizační síť o ní bude informován.

Občan – Minulou schůzi byl tady plán, jak má vypadat ostrůvek u autobusové zastávky. Nelíbí
se nám a co můžeme proti tomu dělat?
Lapčík – Navrhoval ho dopravní inženýr, je to z důvodu bezpečnosti. Myslím si, že další
projednávání variantního řešení, by natahovalo zahájení projektu. Jde o etapu, která
by měla být zahájena co nejdříve.
Občan – Jakékoliv vyvýšené ostrůvky jsou nebezpečné.
Lapčík – Nebezpečná je stávající křižovatka. Toto řešení má zvýšit bezpečí vystupujících osob
z autobusu.
Občanka – Bude rozdíl mezi těmi, co mají ČOVku a bez ČOVky, třeba septiky? Lidé dali za
ČOVky hodně peněz.
Apjár – Všichni, co máte rodinné domy, měli jste zákonnou povinnost předčišťovat vodu, kterou
vypouštíte. V minulosti to byly septiky (musí 2x ročně vyvážet), ČOV – má jiné
náklady.
Rulíšek – Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
vydaných do 31.12.2001 zanikla novelou vodního zákona z roku 2004 již k 1.1.2008.
Kdo nepožádal vodoprávní úřad o prodloužení tohoto povolení v období 6 měsíců
před ukončením platnosti (do konce roku 2007), vypouští odpadní vody v rozporu se
zákonem, za což mu hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč. Tuto povinnost měli splnit
všichni, kteří vypouštěli odpadní vody jiným způsobem než do kanalizace nebo žumpy
s vývozem splaškových vod na ČOV.
Občan – Stočné se ze zákona platí pouze tehdy, když se na konci čistí? Z čeho se stanovila
předběžná cena 28,- Kč?
Kocurek – Na minulé schůzi jsme tady prezentovali regulační vzorec. Je to soubor povinností a
činností, které musí Slumeko z provozního řádu provádět. Vychází se z objemu
vypouštěných vod. Cena se zvýšila pouze o DPH. Nechceme cenu stočného
zvyšovat, chceme radě města předložit návrh na motivační program. Cena vychází ze
zákonem daného vzorce. Pro srovnání vysoutěžená cena v rámci koncesního řízení v Lubině budou lidé napojení na novou kanalizaci platit 32,- Kč. Zákon neříká, že
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musí být čištěno, ale že se musí platit za distribuci vypouštěných vod za určitých
parametrů. Za distribuci odpadních vod je povinnost platit. Náklady na distribuci se
odvíjí dle hustoty osídlení - snižují se nebo zvyšují. Čím větší objem odpadních vod
tím více se cena snižuje. Stejně je na tom Mniší i Lubina. V Lubině přejde stávající
kanalizace na dešťovou, odpadní vody přejdou do nově budované kanalizace.
Občan – Jaké kroky byly od loňského roku učiněny městem k odkanalizování místní části Mniší
a Vlčovic. Jste schopni něco doložit?
Kocurek – První a základní podmínkou je vybírání stočného. Pokud jsou známé dotační
podmínky na kanalizační síť, je podmínkou vybírání stočné. Aby se mohlo
v budoucnu uvažovat o napojení Vlčovic a Mniší na výtlačný řád v Lubině, je nezbytné
vybírání poplatku. Finanční podmínky nedovolí městu budovat kanalizaci samostatně.
Občan – Dle vašeho vyjádření, kanalizace v Mniší v životě nebude. Budete rádi, že všichni
budeme vypouštět do místní kanalizace, která se neslučuje se zákonnými
podmínkami.
Apjár – Nemůžete vypouštět odpadní vody do místní kanalizační sítě napřímo. Prostě ze
zákona je povinnost mít předčistící zařízení. Pokud je na konci čistička – mohou se
vypouštět odpadní vody naplno.
Kopečný – Už vloni tady zaznělo, že po dokončení akce v Lubině, kde trvala příprava 5 let –
město počítá, že začne s budováním kanalizace v Mniší i ve Vlčovicích. Město bude
hledat možnosti na získání dotace. Vlastní prostředky jsme neměli ani na
odkanalizování Lubiny. Jde o finance v řádech stamilionů.
Rulíšek – Je zpracován projekt odkanalizování a čištění odpadních vod v místních částech,
který řeší svedení veškerých odpadních vod v místních částech na přečerpávací
stanici do Lubiny a poté do ČOV Kopřivnice. Prvním předpokladem k zahájení prací je
odkanalizování v Lubině. Teprve pak bude možné postupně napojit ostatní místní
části.
Občan – Jsme stejné tři obce – v Lubině se kanalizace dělá. Stočné se tam do té doby
nevybíralo. Proč není stejný postup? Kde se odebírají kontrolní vzorky?
Kocurek – Lubina je první na řadě od čističky, pak bude možné napojit ostatní. Vypouštění
odpadních vod – kdo vypouští přímo – má limity pro vypouštějí vod. V Lubině budou
muset mít podepsanou smlouvu buď s městem, v případě na napojení na stávající
kanalizace, při napojení na novou – se SmVaKem.

Zápis vypracovala: Dana Hoďáková

Vyhodnocení evaluačních dotazníků (na další straně)
Účel: sběr námětů k vylepšení setkávání s veřejností
Vyplnění dotazníků je dobrovolné
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s čím jste byl/a na
jednání spokojena?

s čím jste nebyl/a spokojena, jaké
změny doporučujete?

cool
dosti dobrá organizace

Představitelé města a Slumeka by se měli
naučit mluvit do mikrofonu. Nebylo dobře
slyšet. Odpovědi na otázky občanů se mi
zdály hodně vyhýbavé!

Celkové vyhodnocení akce
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Vyplněno 6
11 %
Přítomní ohodnotili jednání známkou 1,5.
dotazníků
přítomných (na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 znamená výborně a nejhorší známka může
z toho poslední
vyplnilo
být 5 – nedostatečně)
neoznámkovaný

