MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 18.10.2021
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice

Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, 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., Bc. Adam Hanus, Jan Müller, Ing. Jan Bittner, Ing. Vladimír Pustka,
Ing. Dagmar Šmiřáková, Lumír Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Nikol
Prokopová, Ing. Radim Hyvnar, Jan Reček, Mgr. Dalibor Hipík, Radomír
Zátopek, Miroslava Štěpánová, Jan Vrubel, Renata Gelnarová, Hana
Kutáčová, Marek Holuša (STASPO, spol. s r. o.)
Přítomno cca 44 občanů

Program:
1. Představení vedení města a výboru zastupitelstva pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích
3. Informace o projektu odkanalizování místní části
4. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 –
přivítala přítomné a představila vedení města.
Ing. Radim Hyvnar, předseda výboru zastupitelstva pro místní část Vlčovice – přivítal
vedení města a představil členy výboru zastupitelstva.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné a řekl, že setkání se z důvodu covidu opět
uskutečnilo až na podzim. Dnes se nedozvíte, co bude v rozpočtu na příští rok, protože
připravujeme rozpočet. Letošní rok se nesl v covidové situaci a ve Vlčovicích se budovala
kanalizace. Chtěl bych poděkovat za vaši trpělivost. Představil zástupce a pracovníky města.
Místostarosta Mgr. René Lakomý – Jsem rád, že jste přišli. Poděkoval členům místní komise
za jejich práci. Během roku se nám podařilo udělat hodně. Jsem rád, že finišuje výstavba
chodníku, děti budou do školy chodit bezpečně. Mrzí mě, že se nepodařila vybudovat
cyklostezka navazující na novou cyklostezku, kterou postavilo město Frenštát. Jsem rád, že
se podařilo vybudovat herní prvky na hřišti v Mniší. Líbí se mi využití kulturního domu
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a Vlčovjanu. Jsem rád, jak proběhla kanalizace. Věřím, že cesty budou opraveny tak, jak
bylo slíbeno. Děkuji všem za spolupráci.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Akce realizované v létech 2020–2021
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
celkové náklady cca
170 mil. Kč
(částky jsou v tis. Kč)
2020
40.412,9
z toho dotace OPŽP
19.845,3
půjčka NPŽP
11.284,6
2021
87.420,0
z toho dotace OPŽP
40.000,0
půjčka NPŽP
23.000,0
Dotační program na podporu přípojek (alokace 4.400 tis. Kč)
2021
2.200,0
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
2021
dočasné provozování kanalizace
380,0
přípojky městských objektů
(kulturní dům, hasičská zbrojnice,
komunitní centrum Vlčovjan)
400,0
Chodník Vlčovice – Mniší
2021
16.330,0
z toho dotace IROP
2.375,0
Osvětová beseda
2020 – činnost + nábytek
2021 – činnost + pingpong stoly
Komunitní centrum
2020 – zprovoznění budovy
2021 – workoutové hřiště
z toho dotace RWE Gas Storage
2020 – dotace akce (Vlčovjané + SDH)
2021 – dotace akce
Jednotka požární ochrany
2020
2021
Sportovní areál
Správa a údržba
2020
2021
Fotbalový klub Vlčovice-Mniší
2020
2021
Ostatní
2020 – zastávka a přechod v PPK
z toho dotace IROP
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366,3
546,0
118,1
300,0
100,0
24,0
10,0
90,2
126,0

489,1
356,7
211,6
207,8
1.647,1
1.626,5
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2020 – oprava kamenného kříže
před kostelem
z toho dotace MK
2020/2021 – statické zajištění svahu
za kostelem – předprojektová příprava

153,0
96,0
248,2

Ostatní
Pořízení nádob na sběr plastů od RD – systém
Door-to-Door – od ledna 2022
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby
– příjem žádostí do 31.12.2021
Celkem
2020
43.560,9
z toho dotace
21.567,8
2021
108.476,5
z toho dotace
42.475,0 tisíc Kč
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
500 tis. Kč, do 30.6. předloženo 12 návrhů
Hlasování o 7 návrzích:
Venkovní zemní trampolíny
Nový povrch hřiště Na Luhách
Revitalizace parčíku na ul. P. Nerudy
Venkovní fitness prvky na letním stadionu
Terénní skluzavky na sídlišti Sever
Rozšíření prvků skateparku
Pítka na pitnou vodu – sad E. Beneše nebo sídliště
veřejná prezentace formou videospotů (web města nebo KTK)
hlasování o návrzích – 18.10.–15.11.2021
elektronická anketa – aplikace Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
web koprivnice.mobilnirozhlas.cz
mobilní aplikace
(stažení Google Play nebo App Store)
nastavení profilu
telefon – povinný údaj
e-mail
vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
ulice, popř. místní část
aktuality, hlášení městského rozhlasu, týdenní souhrn zpráv z města, ztráty
a nálezy, zasílání podnětů…
Pozvánka
Den stromů a Den Země v sadu E. Beneše
Středa 20. října 9.00–16.00
Program pro děti i dospělé
prezentace práce arboristů
ukázka zahradní techniky
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výroba ptačích budek a krmítek
10.00 hod. ukázka výsadby stromů
14.00 hod. přednáška v Galerii Galaxie „Jak ořezávat stromy“
drobný dárek za odevzdaný vysloužilý elektrospotřebič
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – hovořil o kanalizaci.
Informace o dokončování stavby
• Stavba Odkanalizování Vlčovice a Mniší se realizuje od dubna 2020, předpokládá se
prodloužení původního termínu pro dokončení (02/2022) z důvodu realizace dvou
nových kanalizačních stok ve Vlčovicích
• Dokončení oprav povrchů komunikací Vlčovice a Mniší: červenec–srpen 2022
• stavba kanalizačních stok pokračuje v m. č. Mniší, letos budou dokončeny, postupně
dokončovány i části přípojek
• Ve Vlčovicích probíhají práce na asfaltaci komunikací, dokončeny budou letos, mimo
místa prodloužení stok
• V příštím roce budou odstraňovány nedodělky a další úpravy jak ve Vlčovicích, tak
v Mniší
• Ve Vlčovicích je dokončena přípolož optického kabelu ke kanalizaci, zprovoznění je
v režii KTK
Napojování nemovitostí ve Vlčovicích
• dne 2.7.2021 byl vodoprávním úřadem povolen zkušební provoz čerpací stanice
a kanalizační sítě ve Vlčovicích
• Čerpací stanici a celou kanalizaci ve Vlčovicích provozuje SmVaK Ostrava
• ode dne 6.9.2021 bylo zahájeno připojování nemovitostí ve Vlčovicích
• Probíhají kontroly fyzického napojení a vyloučení napojení srážkových vod do nové
kanalizační přípojky
• Připojení bude provedeno dle předané projektové dokumentace a platného územního
souhlasu, případné změny budou dle skutečnosti zakresleny do dokumentace
Napojování a dotační program
• Dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace je nutno nemovitost připojit nejpozději do
30.11.2022
• Dle podmínek dotace je vlastník nemovitosti povinen vyzvat ke kontrole přepojení a před
zásypem kanalizační přípojky telefonicky na č. 556 879 665 Kontrola proběhne do
5 pracovních dnů od vyzvání nebo dle domluvy
• Při kontrole bude provedeno:
zaměření a zákres skutečného provedení přípojky
zkontrolován doklad o vývozu obsahu septiku, žumpy nebo ČOV
sepsán protokol o napojení, odečten stav vodoměru
podepsána dohoda se spol. Slumeko o ukončení vypouštění odpadních vod do
stávající kanalizace
podepsána smlouva o odvádění odpadních vod se spol. SmVaK Ostrava, a. s., do
nové kanalizace. Tuto smlouvu přichystá SmVaK a bude předložena dodatečně
• Vzory smlouvy o odvádění odpadních vod a protokolu jsou k dispozici na webových
stránkách města
• Dotace budou vypláceny postupně do 60 dnů ode dne provedení kontroly a předložení
dokladu o vývozu obsahu septiku, žumpy, ČOV
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Informace o napojování a stavbě
• informace o stavbě včetně dopravních omezení jsou průběžně zveřejňovány na:
webu města nebo FB
• oznámenky ve schránkách majitelů nemovitostí
• dotazy občanů ohledně stavby je k zastižení stavbyvedoucí p. Holuša v buňce u KD
nebo na tel. čísle 739 081 764
• Dotazy k připojování a dotacím:
Městský úřad, odbor rozvoje města
Ing. Ivana Pavlisková, Ing. Pavlína Gajdušková
Ivana Holubová, DiS. – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi.
Občanka – proč jsou změny v nádobách na plast? Kolik to bude stát?
RNDr. Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí – je to komplexní systém
na vývoz. Máme v plánu začít v příštím roce s kontejnery na papír. Je tendence co nejvíce
usnadnit a třídit doma. Náklady jdou za městem. Je to stejné jako za plasty. Chodíte si pro
plastové pytle. Nyní podáte žádost o nádobu, bude sepsána smlouva o pronájmu na deset let.
Poté přejde do vašeho vlastnictví.
Občanka – dotaz – zda by nešlo změnit dopravu na ulici u mostu, a to změnit na jednosměrnou.
Je tam velký provoz a cyklostezka. Jestli by se mohlo jedním směrem vjíždět a druhým
vyjíždět. Do kdy bych dostala odpověď, můžete říct termín?
Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města – musíme to projít a podívat se. Zeptat
se všech, kterých se to týká. Pak budeme řešit. Námět předáme dopravní skupině. Možná do
konce roku.
Starosta – každý měsíc se schází dopravní komise. Spolupracujeme s PČR. K tomu se musí
vyjádřit všechny dotčené orgány. Možná v lednu budeme vědět.
Ivana Holubová, DiS. – uvedla, že členové dopravní komise si námět zapsali.
Místostarosta Lakomý – jsem členem dopravní komise. Jak budou výsledky, seznámíme vás
přes předsedu místního výboru.
Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území – zeptal se navrhovatelky, zda je to
její návrh, nebo jde o názor většiny z ulice? Byl projednán i s místním výborem?
Občanka – je to jen můj návrh.
E. Ž. – v r. 2019 bylo v plánu studie na rozšíření hřbitova? Proběhla? Plánuje se úprava prostorů
mezi jednotlivými hroby?
Mgr. Jiří Štěpán – záležitost byla projednávána s místní komisí. Jeden vytipovaný pozemek
není města, jeho vlastník nesouhlasil. Farní úřad vlastní další pozemek vedle hřbitova – na
dotaz, zda by ho odprodal městu, odpověděl záporně. Jiný pozemek v blízkosti hřbitova není.
Zatím není reálné jeho rozšíření. Do země se dle sdělení místních pohřbívá minimálně
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a kapacita zatím stačí. Řešit by se muselo vybudováním nového hřbitova v jiné lokalitě,
s čímž by se ale mělo počkat do doby vybudování obchvatu Vlčovic.
Ing. Dagmar Šmiřáková, Slumeko – prostor mezi hroby je velmi malý, nedá se udržovat.
Hřbitov v Kopřivnici je ve vlastnictví obce, tady ho vlastní římskokatolická farnost. Slumeko
provádí pouze správu.
J. O. – chodník je pěkný, přechody jsou nebezpečné. Bohužel letos došlo k dvěma dopravním
nehodám. Pokud nedojde k zpomalení rychlosti v obci, nebudou prováděny kontroly na její
dodržování, nedojde ke zpomalení. Může skončit dítě na cestě. Město by se mělo domluvit
s PČR na dodržování rychlosti a mělo by měřit jako v Lubině.
Mgr. Jiří Štěpán – jsme rádi, že se nám podařilo chodník po mnoha letech příprav vybudovat,
jednoznačně přispěje ke zvýšení bezpečnosti. Město bude chtít jít cestou budování chodníků
i na dalších místech.
Ing. Adam Ondrašík – kontrolní měření možná bude. Přes den jsou tu kolony.
p. R. – 4. srpna jsem byl na městském úřadě, kde jsem chtěl získat informace o tom, kdo nám
může vybudovat přípojku na kanalizaci. Paní Krestová na odboru rozvoje města mi dala
letáček s kontakty na jednu firmu, což by neměla. Chtěl jsem větší nabídku, abych si mohl
vybrat. Šel jsem za paní tajemnicí a pak za starostou, ale nebyli tam. Jak funguje komunikace
na úřadě, zaměstnanci si mohou dělat, co chtějí.
Mgr. Jiří Štěpán – vloni jsme v rámci veřejné schůze obdrželi požadavky na doporučení na
firmy, které by mohly dělat pro vás přípojky. Proto tak činíme. Je to snaha vyjít vstříc.
Starosta – nechci to moc komentovat. Máme různá jednání, nejsme jenom v kanceláři.
Ing. Jana Klímová, tajemnice – je mi líto, že vás sekretářka dostatečně neinformovala o mém
zástupu, který je stanoven vždy v případě mé nepřítomnosti. Nabídka opětovného setkání
a řešení potřebné záležitosti.
Občanka – dotaz na opravu cesty kolem rybníka. Rychlost řidiči v obci nedodržují. Přechody
nejsou moc bezpečné.
Mgr. Jiří Štěpán – na této cestě nebyla budována kanalizace, proto se nebude opravovat v rámci
dokončování kanalizace.
Ing. Adam Ondrašík – komunikace se bude opravovat letos, v rámci lokálních oprav.
Starosta – přechody výrazně zvýší bezpečnost dětí. Radar je velká investice. Pořízení jednoho
radaru přijde milion korun. Při tipování míst na jeho osazení spolupracujeme s městskou
i státní policií. Dle názoru PČR nejsou ve Vlčovicích rizikové z naší lokality. Před hřištěm je
omezena rychlost na 50 km/hod. Vlčovice jsou samá zatáčka. Vlčovice nejsou prioritní. Po
vybudování obchvatu bude doprava z Vlčovic vymístěna.
p. R. – bude nová autobusová zastávka zastřešená?
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Ing. arch. Milan Šmíd – v projektu není její zastřešení. Doplnění po jednání: Se zastřešením
nebylo počítáno z prostorových důvodů – je nutno zajistit pohyb chodců a kočárků,
omezením je také potřeba nechat prostor pro příjezd autobusů, které svým profilem při
vjezdu do zastávky přesahují hranu chodníku. Technické řešení existuje, ale přístřešek by
měl max. 150 cm hloubky a žádné boční stěny, což by jeho funkčnost velmi omezilo. Také
by bylo nutno se vyrovnat s ochranným pásmem vedení ČEZ, které je nad prostorem a činí
7 metrů od hrany vedení.
Radomír Zátopek – V Mniší je nebezpečný přechod kolem zastávky. Cesta mezi mosty, kdyby
tam byla jednou za čas městská policie, řidiči by jezdili pomaleji. Děti, které přecházejí ze
zastávky ke škole, auta nepouštějí, někteří na ně najíždějí. Několikrát došlo k nehodám. Od
Hukvald je omezená rychlost. MP by tam mohla být občas, řidiči by nejezdili tak rychle.
Starosta – stejný problém se řeší i ve výboru v Mniší. Budeme se tím zabývat.
Místostarosta Mgr. Dušan Krompolc – městská policie vyhodnocuje kritická místa. Děkuji
vám za podnět. Vyhodnotíme a budeme se tím zaobírat.
Jan Müller – v Mniší máme v plánu měřit rychlost. Nyní jsou tam odstavená stavební vozidla.
Když bude uvedena komunikace do provozu, tak budeme provádět preventivní měření. Když
ve Vlčovicích provádíme preventivní měření na příjezdu od mostu z Frenštátu ke kostelu, tak
všichni řidiči jezdí v limitu.
p. G. – chtěl bych znát konkrétní termín realizace přípojek KTK.
Ing. Jan Bittner, ředitel Kabelové televize Kopřivnice – po dokončení hlavního vedení.
V příštím roce.
Marek Holuša, STASPO, spol. s r. o. – V Mniší je termín dokončení kanalizace stanoven do
konce června 2022. Ve stejnou dobu bude dokončeno položení chrániček s kabely.
Mgr. Jiří Štěpán – Aktuální sdělení – obec Čeladná požádala o zákaz průjezdu těžké nákladní
dopravy přes své území, čímž by se zvýšil provoz na I/58 ve Vlčovicích. Kopřivnice vydala
s nesouhlasné stanovisko, stejně jako Frenštát p. R., Frýdek-Místek a novojičínský dopravní
inspektorát. Věříme, že se jim to nepodaří a nedojde ke zvýšení počtu projíždějících
kamionů.
Starosta – přes zimní měsíce je zákaz jízdy pro kamiony přes Staré Hamry a Bílou. Čeladná řeší
svůj problém. Požádali jsme starostku a senátorku obce Čeladná, aby se ze své funkce tlačila
na to, aby se kamiony neposílaly jen na Bumbálku, ale na Jablunkov a Žilinu. Věříme, že
všechny kamiony budou jezdit přes Jablunkov a Žilinu a ne přes Bumbálku.
Ing. Radim Hyvnar – přeložka I/58 – obchvat Vlčovic. Věřím, že se v roce 2026 bude
realizovat, protože jsou tady někteří, kteří budou klást překážky.
Starosta – poděkoval občanům za spolupráci při výstavbě kanalizace, panu Holušovi za přístup
a Vlčovjanovi za spolkovou činnost.
Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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