MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší
Datum konání: 29. 3. 2011
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Josef Jalůvka, Ing. Miroslav Kopečný, Bc. Dagmar Rysová,
Alois Janek, Ing. Josef Jiřík

Za město byli dále přítomní pracovníci:
Ing. Ivan Viskupič, Ing. Igor Kocurek, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Mgr.
Lucie Petříčková, Ing. Hynek Rulíšek, Mgr. Pavlína Nývltová, Ing. Radek
Harabiš, Jana Porubová, Martin Lapčík, Ing. Bohuslav Hrušovský, Ivana
Rašková, DiS., Jan Müller,
Pracovníci Slumeka – Karel Březina, Ing. Vladimír Pustka, Filip Apjár, DiS., Alois Volný
Přítomno cca 106 občanů místní části

Ing. Jan Jalůvka: předseda místní komise přivítal přítomné, představil členy komise a zhodnotil
její činnost za uplynulé období
Starosta Ing. Josef Jalůvka: přivítal přítomné, představil pracovníky radnice a fy Slumeko.
Přítomným představil místostarosty a krátce pohovořil o jejich kompetencích.
Ing. Miroslav Kopečný, garant místní části Mniší: seznámil přítomné s významnými investičními
akcemi, např.: v r. 2011 – rekonstrukce ZŠ, v dalších letech výstavba chodníků
a následně kanalizace. Komisi bude o všem včas informována, abyste měli
dostatek informací
Ivana Rašková – facilitátorka, přiblížila program:
•
•
•

Informace o Akčním plánu města Kopřivnice na léta 2011-2012 a o rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2011
Informace o Plánu odpadového hospodářství města Kopřivnice
Informace o odkanalizování místních částí a o uzavírání smluv na odvádění odpadních
vod

Ing. Lenka Šimečková – Seznámila přítomné s vybranými akcemi z Akčního plánu z loňského
roku a s plánem na letošní rok, rozpočtem města
- Zvýšení kapacity MŠ 1,6315 mil Kč., oprava kanalizace 262,9 tis. Kč.
- Investice v Mniší v loňském roce v celkové částce – 3 184,5 tis. Kč.

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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Investice na rok 2011
•

14 mil. (celkové náklady odhadovány na částku 30 mil., v soutěži se mohou
snížit) na zahájení rekonstrukce ZŠ Mniší (rekonstrukce zahájení letos v létě,
konec v příštím roce). Zatrubnění příkopu 1,2 mil.

•

chodník – projektová dokumentace 500 tis. Kč.

•

Celková částka na letošní rok – 16 737,3 tis. Kč.

Mgr. Pavlína Nývltová – Představila Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice.
Alois Janek – Kanalizace. Poměrná část kanalizačních sítí byla v minulosti postavena v akcích
Z, jde o zatrubněné kanalizační sítě. Nyní tato síť patří pod město Kopřivnice,
správcem je fa Slumeko, s.r.o. Kanalizační řád – je závazný pro všechny.
Povinnost uzavřít smlouvy na odpadní vody do kanalizační sítě do 31. 12. 2010.
Doposud je uzavřeno 81 smluv na odvod splašků.
Ing. Kocurek – Problematika stočného. Na www.koprivnice.cz jsou všechny informace týkající
se kanalizace a zavedení stočného v místních částech. Cena vychází z předpisů
a zákonů, v roce 2009 – byla cena stanovena na 27 Kč/m3. Situace se vyvinula
tak, kanalizace splašková se v Lubině stane dešťovou. Povinnost platit splaškové
vody rada odložila až na rok 2013.
Filip Apjár, DiS. – prezentace. Úplné náklady 1 326 599 Kč – na splaškové vody. Celkové
náklady na opravu vloni – 900 000 Kč.
Diskuse
Pan Tůma – 372 smluv, toto číslo zda je za všechny? 27 Kč – je přehnaná cena. Pasportizace
není taková, jaká by měla. Skutečný počet domů a bytů, ani obyvatel neodpovídá
tomuto číslu. Chybí informace o koncepci ČOV z roku 2008. Zda jsou nějaké
finance na kanalizace ze státu.
Karel Březina – 27 Kč je výpočet na obyvatele, nemovitosti oficiálně připojené. Neoficiální
nejsou rozpočítány. Nyní budeme kontrolovat všechna připojení, i ta nelegální. Po
jejich oficiálním přiznání, dojde ke snížení ceny stočného.
Alois Janek – Koncepce ČOV rok 2008, tehdy bylo k dispozici několik variant. V roce 2008 byla
několikátá studie, firma Koneko doporučila vybudovat kanalizaci v Lubině a poté
napojit místní částí Mniší a Vlčovice. Byla sehnána dotace a předtím vznikl Svazek
měst a obcí Novojičínska za účelem získání dotace. Věříme, že se nám podaří
získat finance i na vybudování kanalizace v Mniší a Vlčovicích. Proč se začíná v
Lubině? Jde o souvislou zástavbu.
Ing. Josef Jalůvka – Financování a koncepce – variantu navrhli odborníci, svod do nejnižšího
vodu a odtud přečerpávat. Pokud se týká financování – byla založena předchozím
vedení města. Před čtyřmi lety se na tom pracovalo s ostatními obcemi a vznikl
Svazek obcí Novojičínska z důvodu získání dotace z Operačního programu ŽP ze
strukturálních fondů. Trvalo to více než 6 let, než byla přiřknuta dotace pro celý
Svazek přes 300 mil. Kč, z toho získá Lubina 93 mil. Kč. Vybrána je firma Zlínstav,
která začne stavět kanalizaci letos. Dofinancování fond ŽP se zvýhodněným
úrokem a zbytek obce. O jiných zdrojích nevím.
Paní Drahňáková – Kolik stála studie z roku 2008, zda je zakomponována do nákladů? Mám
smlouvu o smlouvě budoucí na to, že může vést potrubí po mém pozemku.
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Ing. Viskupič – Jedná se o dokumentaci pro všechny části – pro územní řízení bylo nutné získat
souhlas vlastníků. Poté už byla zpracována dokumentace pouze pro místní část
Lubina, protože na další obce není možné dosáhnout (v současné chvíli) na dotaci.
Kdy se budou zpracovávat další studie, nevím, protože žádné dotační peníze nyní
nejsou alokovány.
Ing. Rulíšek – Zpracování studie stálo to 167 tisíc korun.
Ing. Josef Jalůvka – Náklady na studii nejsou zahrnuty do vody stočného. Studii platilo město
Kopřivnice.
Aleš Holub – 27 Kč na stočné není konečná cena, k tomu je nutné připočítat peníze za vývoz
septiku. U skládky byla vyprojektována stoka, teď se tam nic nečistí, mi
a sousedovi padá plot.
Filip Apjár – Máte pravdu, jsou to další náklady. Stavební úřad a odbor životního prostředí hlídá
podmínky k napojení. Vy jste měl možnost vybrat si – žumpa, nebo napojit se na
kanalizační síť. Tento výběr máte dodnes. Vy dnes musíte vypouštět předčištěné
odpadní vody.
Ing. Rulíšek – (dotaz na upřesnění lokality padající zdi) Myslíte skládku na Marákovými?
Alois Janek – Cenová skladby byla předčtena a činí 27 Kč, braly se různé výše jakého si
kompromisu – 80 % z této částky, petiční výbor navrhoval částku 13 Kč. Rada při
svém zvažování brala v potaz, že v Lubině 280 domků bude napojeno. Novou
cenu neumíme spočítat, bude záležet na celkovém počtu napojených domů. Cena
byla spočítána z tehdejších odhadovaných nákladů a tehdy přiznaných domů
napojených na kanalizaci.
Pan Kvita – Bavíme se o cenách za stočné. Jednotná kanalizace – je skutečně kanalizace?
Před rokem 1989 jsem působil jako předseda občanského výboru, prováděla se
úprava bezejmenného potoka na otevřenou vodoteč. Dnes se to jmenuje
kanalizace. Je to je jednotná kanalizace? Podle norem existuje jiný názor na
kanalizaci v Kopřivnici a v Mniší? V Kopřivnici mohou do kanalizace vypouštět
splašky, fekálie, my nemůžeme? Jsem právoplatným občanem Kopřivnice, ano
nebo ne?
Karel Březina – Jedná se o kanalizaci – s výjimkou otevřeného úseku. Ten se bude letos
zatrubňovat. Pak to bude právoplatná kanalizace. V Kopřivnici je na konci čistička.
Tady není. Jde o vodoteč. Z toho důvodu nemůže vypouštět splašky.
Pan Kvita – Vím o zakončení. Není dobré nás podceňovat. Že tady není čistička, to není
problém občanů. Zájmem města je, aby tady stála. Do té doby by se nemělo platit.
Karel Březina – Náklady jsou, kdo je bude platit? Do teď se neplatily. Zákon říká a předepisuje
různé práce, které se musí z něčeho platit. Může se to platit z rozpočtu města, ale
nebude na jiné investice. Musí se platit za napojení na každou síť.
Paní Kolibová – Platí se stočné ve všech městech, jaká bude cena stočného po vybudování
čističky?
Filip Apjár, DiS. – Stočné se platí ve všech městech, kde je veřejná kanalizace a platí každý,
kdo je na veřejnou kanalizaci napojen. Jde o proces, který se právně narovnává.
(placení + smlouvy. Je to z důvodu zákona). Cena nezahrnuje čištění na čistírně
odpadních vod. Po napojení nebo vybudování čističky se může měnit, a to směrem
nahoru, nebo dolů podle počtu napojených lidí. Pokud to bude na čističku – pak na
SmVaK. Po napojení na novou kanalizaci se bude vybírat nový správce. Opravdu
cena se stanovuje podle počtu napojených domácností.
Pan Šimíček – Zákon se nevztahuje na průtok .... je-li počet osob využívající kanalizaci menší
než 50, pak se na ně nevztahuje. Citace zákona ... Někteří majitelé vypouštějí
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odpady do potoka, nebo jinak přes tzv. trativody. Jak se bude řešit tento problém?
Není to kanalizace, není zakončena čističkou.
Ing. Rulíšek – Kanalizace – je ta, která je zavedena v pasportu a má kanalizační řád. To je dle
zákona o vodách. Proto je kanalizace v Mniší vedena jako kanalizace. Je na to
rozhodnutí vodoprávního úřadu. Majitelé ČOV, septiky, žumpy ... zkolaudované do
1. 1. 2001 – měli povinnosti k 1. 1. 2008, přijít na vodoprávní úřad nebo stavební
úřad a měli si vyřídit povolení na vypouštění odpadních vod. Pokud tak neučili, jsou
v rozporu se zákonem o vodách. Při kontrolách mohou dostat pokutu do výše
100 000 korun.
Ing. Martin Hrnčárek – Pronájem infrastruktury – je pronájem kanalizace zahrnut do ceny? A co
DPH?
Ing. Kocurek – Výše nájmu je nákladovou položkou. Tato položka je příjmem města a bude
sloužit na opravy kanalizačního řádu. Slumeko bude dělat opravy do 20 000 Kč,
nad tuto sumu musí dělat opravy vlastník. Proto hledáme dotační zdroje, aby se
cena nezvedala. Opravy by mohly zvyšovat ceny za stočné. DPH – nevím, zatím
10 %.
Pan Tůma – Byl bych rád, kdyby se přestalo hovořit o termínu stočné. O tomto termínu se může
hovořit pouze v případě, když je na konci čistička. 1,2 mil. Kč - zatrubnění – kde to
je? Investice – srovnání s jinými částmi města?
Martin Lapčík – Naproti bývalé samoobsluhy – příkop. Příkop za vámi je v řešení. Splašky z
domů, které jsou na kanalizaci napojeny, musí být čištěny.
Dotaz na výši investic na občana Mniší, Lubiny, Vlčovice a Kopřivnice. Srovnání.
Ing. Josef Jalůvka – My jsme včera dostali stejnou otázku ve Vlčovicích. Rozpočet je zveřejněn
na www.koprivnice.cz ale propočet na jednoho obyvatele není. Mniší – ZŠ, Lubina
kanalizace, Vlčovice – v minulosti chodníky. V Kopřivnici stravovna a domov
důchodců – není jen pro Kopřivničany, ale pro všechny.
Občan – Zatrubňování příkopu – byla to pstruhová voda. V minulosti to nešlo dát do trub. Kdy
jste změnila situace?
Karel Březina – Teď tam žijí pstruzi?
Paní Zátopková (bývalá pracovnice MÚ – životní prostředí), nám to tvrdila, že je tam pstruhová
voda, že se to nesmí zatrubnit.
Občan Kolmus – Mám čovku, proč jsme motaní dohromady s domy, co mají žumpy, septiky?
Jde vám o peníze, nebo životní prostředí?
Ing. Rulíšek – Pokud máte čovku, je to v pořádku. Septiky nejsou v pořádku. Nebude to dlouho
trvat, dozvíme se to. Septiky nejsou vhodná zařízení. Septik musí být doplněn
zemním filtrem. Žumpy mohou být, ale musí být vyváženy a majitel musí doložit
doklady o vyvážení žumpy. Kontroly ČI ŽP nebo vodoprávní úřad.
Václav Lichnovský – Dle zákona – kanalizace nesplňuje řádné parametry dle zákona,
Kanalizace je nevyužitelná, jak to mohl vodoprávní úřad schválit.
Filip Apjár – Vy tady máte těch stok asi osm, ve Vlčovicích je jedna. Stoky jsou do budoucna
nevyužitelné. My je ale musíme udržovat a zachovat. Pokud je nebudeme
udržovat, nebudete je moci využívat a žumpy budete muset vyvážet.
Lumír Kresta – Bude platba menší poloviční než v Kopřivnici?
Filip Apjár – Kopřivnice je napojena na centrální kanalizaci SmVaK. S cenou se nedá nic dělat.
Sleva by byla možná od města, ale platili by ji všichni poplatníci města.
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Václav Lichnovský – Zápis z jednání radnice s petičním výborem – vzhledem k tomu, že Mniší
a Vlčovice nesplňují početní limit pro získání dotace, jak to teda bude? Bude
kanalizace nebo nebude? A kdy?
Alois Janek – Radnice se snaží získávat peníze, my Vám slibujeme, že se je budeme snažit
získat další prostředky. Ale zatím pro výstavbu kanalizace v takovýchto malých
obcích není. Kanalizace existuje mnoho let. Do ní se neinvestovalo, na to ale je
zapotřebí finance. Pokud to vezme město na sebe, pak nebude na jiné, potřebnější
investice.
Pan Šimíček – Jak to bude s majitelem nemovitosti, když má svou vlastní studnu. Jak bude
jemu stanoveno stočné?
Filip Apjár – U všech byl vznesen dotaz. Každý majitel si umístí na studnu měřidlo, a nebo se
bude počítat spotřeba dle tabulek z ministerstva zemědělství, zákon určuje běžnou
spotřebu na osobu a rok.
Pan Šimíček – Vodoměr mi zaplatí kdo?
Filip Apjár – Když máte studnu – měřící zařízení je ve vaši režii – tedy Vy. Je to dle zákona.
Ing. Josef Jalůvka – Poděkoval na závěr občanům za účast a podotkl, že tentokrát se jednalo
o rekordní účast. Pustili jsme se do nelehkého úkolu stejně jako Vy.
Zápis vypracovala: Dana Hoďáková
Vyhodnocení evaluačních dotazníků
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 konferenciérkou
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s čím jste nebyl/a spokojena, jaké
změny doporučujete?

Nebyla spokojena, protože se vše obrátí
ve prospěch města.
Zveřejnit, které domy jsou napojeny na
kanalizaci podle popisných čísel, které
mají čističky a které mají žumpy bez
napojení do kanalizace.
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Celkové vyhodnocení akce
místo konání
akce

termín a
čas konání
akce

množství
obdržených
podkladů

srozumitelnost
podkladů

srozum.
prezent.
informací

délka času
pro diskuzi

celkové
hodnocení
akce

2,3
1,1
1,7
2,2
2,2
2,6
2,9
Vyplněno 8
6,6 %
Přítomní ohodnotili jednání známkou 2,3.
dotazníků
přítomných (na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 znamená výborně a nejhorší známka může
z toho poslední
vyplnilo
být 5 – nedostatečně)
neoznámkovaný
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