MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 13. 5. 2019
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice
Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Bc. Adam Hanus, Stanislav Šimíček, Mgr. Dagmar
Rysová, Ing. Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing.
Hynek Rulíšek, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Markéta Kvitová, Ing. Kamil Žák, Miloš
Sopuch, Ing. Radek Harabiš, Ing. Pavlína Gajdušková, Bc. Jana Hromočuková,
Ing. Pavlína Tobiášová, DiS., Jan Müller, Ing. Dagmar Šmiřáková, Lumír
Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Nikol Prokopová, Ing. Radim Hyvnar, Ing. Jan
Bittner, Hana Kutáčová, Jan Vrubel, Miroslava Štěpánová, Renata Gelnarová,
Mgr. Dalibor Hipík
Přítomno cca 41* 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 členů Komise rady města pro místní část
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2019-20 a informace
o akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Úvod – Barbora Sopuchová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 – přivítala
přítomné a představila zástupce města.
Ing. Radim Hyvnar, předseda místní komise – přivítal přítomné a představil přítomné
představitele města a členy místní komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné. Jde o první veřejné setkání za nově zvolené
vedení města. Jsem rád, že jste se přišli seznámit s tím, co se připravuje a co se podařilo
realizovat v loňském období. Vloni bylo vybudováno nové zázemí na hřišti a došlo
k přestěhování sochy TGM. Letos nás čeká hlavní investice – na podzim začne odkanalizování
místních částí Vlčovic a Mniší. Jde o investici ve výši 155 milionů korun. Pokud máte nějaký
problém, můžete se obracet i na místní komisi, která přenese problém s návrhem řešení na
město.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
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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Odbor rozvoje města

Rozpočet – zhodnocení roku 2018
• Infrastruktura
o Šatny a zázemí sportovního areálu
o Přemístění sochy TGM ke KD
o Zajištění svahu za kostelem – PD
o Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší – PD
o Varovný a monitorovací systém (6 hlásičů)
• Další podporované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Vlčovice
o dotace sport (FC, tenis)
o údržba sportovního areálu
• celkem

9 350,0 tis. Kč
138,0 tis. Kč
40,0 tis. Kč
1 994,0 tis. Kč
222,0 tis. Kč
408,0 tis. Kč
93,0 tis. Kč
133,0 tis. Kč
376,0 tis. Kč
12 754,0 tis. Kč

Rozpočet - plán r. 2019
• Infrastruktura
o KD – výměna dveří předsálí a sálu
250,0 tis. Kč
o Rozšíření hřbitova – studie
100,0 tis. Kč
o Zajištění svahu pod kostelem – PD
200,0 tis. Kč
o Přechod pro chodce v PPK – PD
120,0 tis. Kč
o žádost o dotaci – celkové náklady 2 500,0 tis. Kč
požadovaná dotace 1 847,0 tis. Kč
o Cyklostezka Vlčovice – Lichnov – PD
429,0 tis. Kč
o Odkanalizování MČ Vlčovice-Mniší
50 100,0 tis. Kč
• Další podporované aktivity
o osvětová beseda
467,0 tis. Kč
o JSDH Vlčovice
132,0 tis. Kč
o dotace sport (FC)
133,0 tis. Kč
o údržba sportovního areálu
380,0 tis. Kč
• celkem
52 311,0 tis. Kč
Hledají se možnosti, jak rozšířit kapacitu hřbitova.
Odkanalizováni MČ Vlčovice - Mniší
Předpokládaný harmonogram
• žádost o dotaci
schváleno
• výběr
TDI a BOZP ČECH-ENGINEERING, a. s.
• VŘ na dodavatele
06/2019 – 10/2019
• fyzická realizace
11/2019 – 12/2021
• zkušební provoz
01-06/2022
• kolaudace
07-08/2022
• ostrý provoz
09/2022
Až bude znám dodavatel, proběhne zde veřejné setkání, abyste se dozvěděli další podrobnosti.
Jednáme o možnosti připoložení chrániček pro optickou síť KTK. Pokud dojde k dohodě, bude
možnost při budování kanalizace si nechat udělat přípojku na metropolitní internetovou síť.
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Akční plán 2019 - 2020
o Přemístění DS Kopretina (ul. Francouzská) a vznik sociálně terapeutických dílen (ul.
Školní)
o Rekonstrukce centra města
o Realizace cyklostezky Kopřivnice - Závišice
o Rekonstrukce centra města
o Rekonstrukce budov ZŠ a MŠ
(elektroinstalace, sociální zařízení, učebny…)
o Příprava cyklostezky Vlčovice – Lichnov
o Příspěvek ke kotlíkové dotaci pouze 5 tis. Kč pro každého úspěšného žadatele o dotaci
• 3. výzva – od 13.5.2019 – elektronická žádost
• výměna stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel
• www.lokalni-topeniste.cz
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
o 500 tis. Kč
o rozdělení financí rozhodnou občané
o předkládání návrhů – 14. červen
• návrh na projekt – osoba starší 18 let
• podpořen min. 10 obyvateli starších 15 let
• investiční akce realizovaná na pozemcích města
o posouzení návrhů – červen - září
o veřejná prezentace návrhů – 27. září
o hlasování o návrzích – 10. říjen - 7. listopad
• elektronická anketa – web, mobil
Podrobné informace jsou na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-pravidlakoprivnice – odkaz přímo z hlavní stránky webu
Hlášení závad – elektronicky přes web města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlasenizavad-koprivnice

Další akce
• Kopřivnické dny techniky
o 8.-9.6.2018 polygon Tatry
o 8. 6. od 9 do 15 hodin otevřena montážní linka Tatry
• Aktivní senior – aktivity pro seniory
o celoroční program
• Někdo ven? - prázdninový program pro děti
o červenec/srpen 2019
Barbora Sopuchová – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi a připomněla
pravidla diskuze.
E. Ž. – radar na ulici Záhumenní si na sebe vydělal. Plánuje město nákup dalších, např. do místních
částí, například k nám do Vlčovic?
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Starosta – radar se nepořizoval proto, aby si vydělal, ale aby se zvýšila bezpečnost a zklidnění
dopravy. Uvažuje se o dalších místech – v Lubině před Horačkou a v Kopřivnici za benzinovou
pumpou na výjezdu do NJ. Jsou objednané, montáž snad proběhne v červnu. Nyní jednáme
s ČEZem o jejich napojení. Zvážíme, zda se budou rozšiřovat dále. Víme o ústavních
stížnostech na to, zda je používání radarů v souladu se zákonem. Musím přiznat, že jde také o
příjem do rozpočtu. Hlavní důvod je, že se doprava po zapojení radaru na ulici Záhumenní
velmi zklidnila. Lidé, kteří bydlí v okolí radaru, si situaci pochvalují.
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – místní komise navrhovala jako prioritu
osazení radaru u přechodu před kulturním domem. Firma, která radary osazuje, nám při jednání
na místě sdělila, že navrhované umístění parametrově neodpovídá požadavkům. Zařízení
nesmí trvale mířit na místa, kde se sdružují lidé. Je zde autobusová zastávka, tak proto.
p. R. – kdy bude vybudována autobusová zastávka v zatáčce? Slibujete to několik let, ale nic se
neděje. Je to tam nebezpečné. Zastávka prospěje víc než radar.
Ing. arch. Milan Šmíd, architekt města – říkáme vám, že není ekonomické investovat do místa,
kde povede kanalizace. Každý rokem je to zbytná investice, pokud víme, že v daném úseku
budeme kopat kvůli kanalizace.
p. R. – vždy se na něco vymlouváte. Na pozemky, teď na kanalizaci.
Ing. arch. Šmíd - jsou mezi vámi lidé, kteří neprodali pozemek pod chodník. Autobusová zastávka
bude postavena po vybudování kanalizace.
p. R. – vleče se to několik let.
Ing. arch. Šmíd – je to z důvodu kanalizace. Je nelogické stavět nové chodníky a letos na podzim
je bourat pro uložení kanalizačního řadu
J. O. – letos byl schválen územní plán, že pozemky mezi hřištěm a silnicí jsou určeny na stavbu.
Budou pozemky napojeny na kanalizaci? Pokud ano, bylo by to pro mne lepší pro napojení na
kanalizaci.
Starosta – územní plán nebyl schválen, ale pouze projednán. Schválen bude zastupitelstvem
v červnu.
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – V rámci projektu mohou být odkanalizovány
pouze pozemky již zastavěné, ne ty, na kterých se teprve bude stavět.
Starosta – to není výmysl města, ale podmínky dotace, kterou jsme dostali z Operačního programu
Životního prostředí.
M. K. – poděkoval za svolání schůze a zároveň dodal, že připomínky k zastávce už jsou několik
let. Poděkoval za dořešení situace s městskou policií, a to zákazu průjezdu nákladních
automobilů přes Mniší. Před pěti lety jsem inicioval, abyste tlačili společnost Telecom
k odstranění telefonních kabelů. Slumeko svoje kabely odstranilo. Mrzí mne, že investice na
hřišti se málo využívá. Proč se tam nekonají kulturně společenské akce, jako např.
v Palkovicích? Připomínky – cyklostezky jsou dobré, nešlo by k ní v prostoru od posledního
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RD a psincem postavit orientační body se solárním světlem, podobně jako v Ženklavě? V noci
by to orientačně svítilo. Chodník u zastávky rozcestí směrem k dolnímu mostu. Možná tam
kanalizace nepůjde, je to nebezpečné. Chci se zeptat, co jste udělali pro udržení vody v krajině?
Čidla na Lubině jsou jedna věc, mimo Telaříkova rybníku se neudělalo nic. Zadržení dešťové
vody něco stojí. Proč Slumeko neprojde obcí a neodstraní závady, například řada místních
značek u místní komunikace není vidět, především při vjezdu na komunikaci I/58. Je to na víc
místech.
Ing. Dagmar Šmiřáková, Slumeko – komunikace I/58 patří Správě silnic Moravskoslezského
kraje, my udržujeme místní komunikaci. Situaci prověříme.
M. K. – ptal se, proč se neřeší záležitosti s vodou na přehradě ve Větřkovicích. Voda by se měla
doplnit, ale ze strany města není zájem. Proč není zápis z loňského jednání, které se týkalo
zadržování vody v krajině?
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – byl to seminář Úspory a dotace pro
můj dům, který se konal v listopadu 2018. Zápis měla udělat organizace, se kterou jsme to
pořádali, ale ta jej nedodala. Není to chyba města.
Starosta – dotaz na téma voda v krajině a přehradě odpoví místostarosta Stanislav Šimíček, který
se tím zabývá. Osvětlení cyklostezky – sloupky jsou nebezpečné, chodí nám lidé s tím,
abychom je odstranili. Projel jsem hodně cyklostezek i v zahraničí, osvětlení není běžné.
Cyklostezky se mají využívat ve dne. Využívání sportovního areálu je záležitostí vaší místní
části a jejich organizací.
Mgr. Dalibor Hipík, člen místní komise – chtěl bych pozvat všechny na akci Vlčovické
slavnosti, kterou 20. července pořádají všechna místní sdružení – hasiči, fotbalisté, osvětová
beseda pod záštitou města a místní komise. Tematicky půjde o Hry bez hranic, budou zde
nafukovací atrakce, soutěžní klání. Budeme rádi, když se zapojí všechny místní komise a týmy
z ostatních místních částí. Dopoledne se plánuje položení kytic k pomníku TGM a odpoledne
od 13 hodin začne akce na hřišti.
Místostarosta Stanislav Šimíček – já po cyklostezkách jezdím i za tmy. V zahraničí jsou
například fosforové povrchy, které svítí zvečera. Jsem proti sloupkům na cyklostezkách. Bylo
už mnoho zranění jak dospělých cyklistů, ale také děti. Nechali jsme je odstranit a věříme
v ohleduplnost lidí, že zde nebudou jezdit auty či čtyřkolkami. Na velké investiční akce na
zadržení vody v krajině město nemá peníze, děláme různá opatření – např. parkoviště
s prosakovacím povrchem. Situace na přehradě nás mrzí. Přehrada má milion kubíků vody,
když je plná. Chybí zhruba 400 tisíc kubíků vody, což je dost, ale město není vlastníkem, ani
ji nevybudovalo. Úloha města je těžká, přehradu vybudovala Tatra, přehrada nemá žádný
pořádný přítok. Pokusil jsem se svolat jednání, kdy jsme chtěli intervenovat za to, aby bylo
možné odpustit poplatek Tatře za dočerpání vody z Lubiny do přehrady. Nedošlo k tomu
z důvodu personálních změn ve vedení Povodí Odry, která je správcem řeky Lubiny. Pokud
by se nám podařilo snížit cenu za čerpání vody, tak by Tatra do toho šla. Budeme jednat
i nadále.
Ing. Žák – kabelové rozvody – oslovili jsme Český telekomunikační úřad, aby odstranil kabely.
Dostalo se nám odpovědi, že zařízení je funkční a z toho důvodu ho nechce demontovat. Pokud
požádá sám občan, že kabelovou přípojku ke svému domu nepotřebuje, pak je odstraní.
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E. H. – účelová komunikace mezi domy č. p. 140- 162 - zda se s tím bude dělat? Jsou tam výmoly.
Chtěl bych pár informací k rozvodům kabelové televize.
Ing. Jan Bittner, jednatel Kabelové televize Kopřivnice – město Kopřivnice je vlastníkem
KTK. Jedním z úkolů je kabelizace místních částí, kterou chceme zrealizovat při budování
kanalizaci. Rada města v roce 2017 rozhodla, že jako první etapa rozšiřování optické sítě mimo
souvislou bytovou zástavbu v Kopřivnici budou realizovány okrajové části města Kopřivnice.
V současnosti na to probíhá zpracování projektové dokumentace. V souvislosti
s připravovanou výstavbou kanalizace v místních částech Vlčovice – Mniší analyzujeme
možnost připoložení optické infrastruktury k této liniové stavbě. Na základě výsledku analýzy
je možné, že tato místní část bude realizována ještě dříve než okrajové části Kopřivnice. O
realizaci rozhoduje i také zájem jednotlivých vlastníků RD o napojení. Pro využití možnosti
k položení optických kabelů, musí dojít k dohodě s městem a realizační firmou.
Ing. Šmiřáková – nevím, kde se ta účelová komunikace přesně nachází? Účelová komunikace –
v tomto případě není povinnost ji spravovat. Jde o nezpevněný povrch, neplánuje se tam
oprava.
E. H. – pokud tam bude někdo kopat odvodňovací drážky, tak se ničí.
Ing. Radek Harabiš, člen místní komise – jedna rodina tam úmyslně kope.
Ing. Šmiřáková – situaci prověříme.
Starosta – zaregistrovali jsme a budeme se tím zabývat.
J. M. – potvrdím slova pana Harabiše. Někdo tam vykopal stroužku, aby se tam nejezdilo. Když
to někdo svévolně ničí, město by to mělo řešit. Většinu sobot se ozývá z polygonu příšerný
rachot. Nejedná se o zkušební vozy Tatry, kravál je větší než doprava po komunikaci před
okny. Byl bych rád, kdyby se někdo zastal lidí, aby ten kravál ustal. Je to na privátním
pozemku, ale hluk je značný.
Ing. Žák – komunikace před třemi lety nebyla komunikace průjezdná. Na základě požadavku
z veřejné schůze jsme komunikaci zprůjezdnili a zpevnili asfaltovým recyklátem. Pokud by se
měla komunikace opravit celoplošně asfaltem, museli bychom vyřešit svedení dešťových vod,
jinak by P. tekla voda do jejich nemovitosti. Prověříme překopání.
Starosta – situace s nadměrným hlukem z polygonu trvá už rok, možná rok a půl. Tatra má novou
strategii s využíváním polygonu. Na jaře začala Valaška, závodníkům to vyhovuje a rádi tady
jezdí trénovat každý víkend. Tatra nemíní od záměru využívání polygonu odstoupit
i z finančních důvodů. Jednání s Tatrou proběhla dvakrát, ale bez úspěchu. Také
plochodrážníci více trénují a také jejich závodů, při kterých je hluk, bude víc. Možná by
pomohlo, kdyby proběhlo měření Krajskou hygienickou stanicí, ale myslím, že by výsledky
potvrdily, že je to v normě.
paní O. – jednáte s Moravskoslezským krajem o přeložce I/58? Při rallye Valaška jezdila závodní
auta velmi rychle po silnici. Je to velmi nebezpečné.
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Starosta – i na základě našich požadavků Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic
projektuje obchvat Vlčovic. Dle zkušeností z obchvatu Příbora, kde to trvalo deset let, si
myslíme, že to ještě potrvá, než dojde na samotnou realizaci. Město do projektu ŘSD prosadilo
i své požadavky – sjezd do průmyslové zóny a další.
Mgr. Hipík – bude se letos opravovat cesta za hřištěm? Kanalizace se má realizovat příští dva
roky, budou k ní informační schůzky? Počítá město, že se po dokončení kanalizace budou
opravovat cesty?
Ing. Žák – je v plánu nezbytná a nejnutnější oprava cesty za hřištěm, aby snesla zátěž při budování
kanalizace. Po dokončení kanalizace plánujeme kompletní opravu – celoplošně.
Mgr. Štěpán – přiblížil harmonogram prací, první se bude kanalizace provádět ve Vlčovicích, kde
by se mělo začít na podzim a pokračovat v roce 2020. V Mniší se bud stavět v roce 2021.
Přesný harmonogram bude sestaven až po výběru zhotovitele. Projednávání s občany se
plánuje, informace budou poskytovány včas i včetně letáků. Plánují se i dotace na přípojky.
Vše se včas dozvíte. Rozsah oprav komunikací po dokončení kanalizace bude záležet
na finančních možnostech města. Bude to už nad rámec dotace.
p. R. – kdo bude za město odpovídat za kanalizaci? Jaké jsou plány s úschovnou kol za radnicí,
poblíž městské policie. Jezdím do města na kole a nemám ho kde uschovat.
Starosta – za projekt odkanalizování bude odpovědná zhotovitelská firma, akci bude mít na
starosti odbor rozvoje města – vedoucí odboru Mgr. Jiří Štěpán a vedoucí oddělení investic
Ing. Pavlína Gajdušková. Informovanost – zhotovitel bude mít za úkol patřičným způsobem
informovat občany včas. Kolárna – město ji využívá pro své zaměstnance. Hledáme možnosti,
jak to využít i pro veřejnost. Nevím, zda se to povede letos.
Mgr. Štěpán – zvažujeme také o umístění cykloboxů - například v centru města, u muzea či u
nádraží ČD. Ale chvíli to potrvá.
Z. M. – nejsem obyvatel Vlčovic, ale Lubiny. Zvažte dobře, komu dáte povolení vstupu na
pozemky. Nikdo to za vás nevyřeší. Moje reklamace opravy cesty v souvislosti s kanalizací
nebyla vyřešena.
P. Ř. – zápisy z veřejných schůzí by mohly být vyvěšeny ve skřínce místní komise. Cyklostezky
– Slumeko při údržbě cyklostezek oseká půl metru od ní, ale dál ne. Jsou tam vysoké kopřivy,
popadané ořezané větve. Proč Slumeko nevyčistí okolí cyklostezek až po ploty? Je to pozemek
města.
Starosta – zveřejnění zápisů zajistíme přes místní komisi.
Ing. Šmiřáková – pozemek kolem cyklostezky je vedený jako les. My provádíme úklid dle zadání.
Objednat údržbu lesa musí odbor životního prostředí. Budeme to řešit společně s odborem
životního prostředí.
J. P. – co se plánuje s objektem po přestěhování Kopretiny?
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Starosta – Kopretina patří mezi objekty, které se z důvodu budování obchvatu budou možná
bourat. Na krátkou dobu ji pravděpodobně pronajmeme, aby nedošlo k její devastaci. Pokud
by někdo objekt potřeboval, stačí se obrátit na město. Období pronájmu odhadujeme na dobu
cca 9 let.
Ing. arch. Šmíd – vybudování obchvatu nezáleží na nás. O obchvatu se bavíme od roku 1994. Na
základě podnětů města se projektové práce rozjely. Krajský úřad Moravskoslezského kraje
s Ředitelstvím silnic a dálnic připravuje projekt obchvatu ve variantách, dvě jsou
s nadúrovňovým křížením a dvě úrovňové. V jedné variantě je dotčen objekt Kopretiny
a Moravskoslezský kraj nám doporučuje neprovádět žádné investice v tomto objektu. Až bude
vybrána varianta, pak se rozhodne co dál.
V. P. – oprava rozhlasu stála spoustu peněz. Proč se rozhlas nevyužívá např. pro informace
k vývozu popelnic nebo slavnostní znovuodhalení sochy TGM?
Starosta – proč se informace nehlásí – nevím. Odhalení TGM – město nebylo organizátorem akce,
ale místní hnutí TGM. Město organizovalo akce v Kopřivnici.
J. K. – kanalizace – jsem v části u Fonsilu, kde se kanalizace nemá budovat. Co bude s námi?
Dostaneme příspěvek na čističku?
Ing. Rulíšek – likvidaci odpadních vod je nutno zajistit přesně podle zákona o vodách. Pokud
máte čističku, tak je to v pořádku. Pokud máte septik, musíte jej vyvážet.
Místostarosta Šimíček – mrzí mne, že je zde negativně vnímaná stavba kanalizace. Město se
odhodlalo vybudovat kanalizaci i přes to, že to není jeho povinnosti. Je to velmi dobré pro
životní prostředí a pro kvalitní život jako takový. Je to obrovská stavba a závazek města, které
si na její vybudování bude muset půjčit mnoho peněz.
p. R. – vám se to machruje, pane místostarosto, když jste z Rybí, kde vesnice zaplatí každému
čističku.
Starosta – bydlím v rodinném domku na ulici Záhumenní, kde není splašková kanalizace.
Nepodařilo se mi prosadit její vybudování. Mám doma čističku a budu si muset, až mi doslouží,
koupit novou. Budování kanalizace pro odlehlé lokality není ekonomicky výhodné. Ani
v Kopřivnici nejsou všechny části napojeny na kanalizaci. Budeme rádi, když se snížit odtok
splašků do Lubiny.
Ing. Rulíšek – čistění odpadních vod přes centrální čističku je nejlepší způsob. Splašky budou
centrálně čištěné.
Místostarosta Šimíček – i dnes zaznívají hlasy v Kopřivnici opravit např. ZŠ náměstí místo
vybudování kanalizace v Mniší a Vlčovicích. Přesto jsem rád, že v budování kanalizace
pokračujeme
Mgr. Hipík – kanalizace z Mniší a Vlčovic bude napojena na Lubinu a poté na centrální čističku
v Kopřivnici. Slyšel jsem o problémech v Lubině. Jaká je situace, počítá s tím projekt?
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Místostarosta Šimíček – přečerpávací stanice několikrát za rok nestačila. Důvodem je
pravděpodobně to, že na splaškovou kanalizaci je napojena dešťová voda z několika domů.
SmVaK bude prověřovat. Připravuje se projektová dokumentace na havarijní přepad. Tento
přepad by nám vyřešil zahlcenou kanalizaci při přívalových deštích. Bude se moct realizovat
po skončení dotačních podmínek.
Starosta – zabýváme se tím přes rok. Jsou řeči, že se kanalizace ucpává. Není to pravda. Fekální
vůz jezdí na údržbu. Do odpadů lidé vhazují různé věci. Čistí se česla. Letos se bude prověřovat
napojení dešťových vod do splaškové kanalizace. Při velkých deštích docházelo k přetečení.
Připravuje se vybudování svodu, aby nedocházelo k přeplnění přečerpávací stanici.
M. K. – kolik lidí pouští své splašky do Lubiny v místní části a nikdo se na to nepřišel podívat.
Vy to neřešíte. Slumeko – je správce hřbitova, kde je vyvěšen starý provozní řád s podpisy
starosty Jiřího Tichánka a místostarosty Aloise Janka, kteří už dávno nejsou na radnici. Ten
samý problém je i v Mniší.
Ing. Šmiřáková – provozní řád je stále platný. Vzhledem k tomu, že došlo k novelám
v pohřebnictví, bude se letos provozní řád aktualizovat a bude vydán nový provozní řád pro
všechny hřbitovy.
Ing. Hyvnar – poznamenal, že rodina P. má část věcí postavených na pozemku města, a proto se
tímto problémem komise zabývala a doporučila radě města pozemky rodině neprodávat.
Rodina usiluje o to, aby ta účelová komunikace nebyla průjezdná. Chtělo by to, aby město
situaci řešilo i sankčně.
B. Sopuchová – pokud nejsou další dotazy, budeme diskuzi končit.
Místostarostka Mgr. Dagmar Rysová – jsem garantkou za tuto místní část. Značila jsem si
všechny podněty k řešení a budu se jimi zabývat. Pokud došlo k poškození majetku města, je
to důvod, abychom se tím zabývali. Spoustu problémů vzniká přímo tady, většina lidí ví, kdo
je způsobuje, ale město nemá tyto informace, a tak neví, jak je řešit. Vždy je to hlavně o dohodě
lidí v místě, město by mělo být nápomocno při řešení. V mnoha případech musí dojít k dohodě
tady v obci. Hodně mile mě překvapilo, že členové místí komise našli společnou řeč a spolky
připravují velkou společnou akci. 105. výročí udělení jména obce Vlčovice je důvod ke
slavení. Celkový rozpočet na odkanalizování činí 160 milionů korun, dotace tvoří cca
polovinu. Zbytek město musí zajistit samo. Není to samozřejmé, je to obrovská investice.
Celková oprava cest po kanalizaci není věc nároková, ale budeme se snažit opravit co nejvíc.
Poprosím vás o součinnost a vstřícnost při této velké akci, budování kanalizace.
Místostarosta Bc. Adam Hanus – jsem rád, že je vás tady tolik. Jsem garantem sportu ve městě.
V těchto dnech dokončujeme komunikační plán města, aby se ke všem dostaly informace o
dění ve městě co nejlépe. Je to jeden z hlavních úkolů v letošním roce. Co se týče Kopretiny –
nyní evidujeme zájem různých spolků o využití prostor a budeme rádi, pokud k tomu dojde,
aby to nedopadlo jako s prostory ZŠ náměstí, které jsou prázdné.
Ing. Rulíšek – vloni v rámci projektu Klima se mění vznikly materiály, v nichž najdete návrhy na
realizaci některých opatření. Letáky jsou zde k dispozici.
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Starosta – poděkoval za účast a náměty, který byly předneseny. Budeme se jimi zabývat. Slyšeli
jste, co nás čeká. Žádám vás o trpělivost a součinnost. Budeme se snažit, abyste byli o všem
včas informováni, aby nedocházelo ke kolizím. Věřím, že se nám podaří tuto velkou investiční
akci dotáhnout do zdárného konce.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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