MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 26. 3. 2012
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice
Zástupci města:

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

Za město byli dále přítomní:
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, Filip Apjár, RNDr. Lukáš Filip, Radim Hyvnar,
Milan Kapica, Karel Březina, I
Pracovníci Slumeka – Karel Březina, Ing. Vladimír Pustka, Filip Apjár, DiS.
Přítomno cca 46* občanů místní části
* ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina obsahuje také podpisy zaměstnanců
úřadu a zástupci 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. Radim Hyvnar: předseda místní komise přivítal přítomné, představil představitele radnice a
členy komise
Bc. Dagmar Rysová, garantka místní části Vlčovice: poděkovala za spolupráci za uplynulé
období členům místní komise. Poté pozvala občany k další spolupráci
i v následujícím období.
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

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
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Diskuse
Rulíšek – sběr biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRKO) v roce 2012 – 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 otevřena po celý týden. 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 – Větve se nemohou dávat ke kontejnerům - v komisi jsem navrhoval, zda by Slumeko
nemohlo přistavit kontejnery se štěpkovačem. Na jaře se pálí ořezané větve a dým
zamořuje obec.
Rulíšek – Nápad to není špatný, ale v letošním roce na to už nebudou peníze. Slumeko může
přistavit vany navíc pouze v případě, že si to u nich objednáme. Slumeko dostalo
dotaci na svoz biodpadu jiným způsobem, součástí je však i nákup štěpkovače.
Systém by mohl fungovat od roku 2013.
Rysová – Kdybychom chtěli zajistit mimořádný svoz, pak by to muselo být v celém městě a
jednalo by se minimálně o částku sto tisíc korun. Pokud se podaří a Slumeko koupí
z dotace drtič, mohlo by se to v příštím roce realizovat.
Občan – K čemu je diskuze? V Akčním plánu (dále jen AP) jsem svoz odpadu neviděl. Kolik
bude stát parkoviště u kulturního domu a kde to bude?
Šimečková – V AP je navrženo 800 tisíc korun na příští rok, projektová dokumentace se bude
zpracovávat.
Občan – Navrhuji z dotace místo parkoviště nákup drtiče pro místní část.
Rysová – Parkoviště je návrh vzešlý z místní komise, s odůvodněním, že stávající plochy jsou
nedostačující. Je tady problém s kanalizací. Pokud by to bylo možné, mohla by se
přestěhovat i socha TGM. Budování parkoviště si nevymyslelo město, ale místní
komise. Peníze z dotace nemůžeme přerozdělovat jinak, než na co byla dotace
určena. Zakoupení drtiče či štěpkovače je jiná záležitost. Slumeko o dotaci žádalo
vloni a letos ji získalo. Je otázkou, pokud by se koupil drtič, kdo by se o něj staral.
Občan – Jaká bude kapacita parkoviště?
Šmíd – Nepamatuji si přesné číslo. Projektem jsme se zabývali vloni a předloni. Myslím, že se
jednalo o 12 parkovacích míst (šikmé stání), z toho jedno pro ZTP.
Občan – Zaregistroval jsem, že je tady umístěný radar. Možná by bylo vhodné jej umístit před
křižovatkou před KD v zahradě pana Heillsteina. Kdo vidí radar, přibrzdí.
Müller – Je to jedna z možností, protože měří do vzdálenosti 100 metrů. Musí být na sloupě co
nejblíže ke komunikaci. V minulých 14 dnech jsme zde byli dvakrát měřit rychlost.
Během 14 dnů přemístíme radar na jiné místo. Navrhněte kam.

Odbor rozvoje města
Šula – Radar navrhnul pan Polášek, auta přes Vlčovice jezdí rychleji než je povoleno. Na
městské policii je k dispozici jeden radar, ten umisťujeme na výjezdy z Kopřivnice.
Z naměřených hodnot zjistíme, jakou rychlostí se v obci jezdí. Na druhé straně máme
jeden. Jeho smyslem je, přimět řidiče snížit rychlost. V nebezpečném úseku u pana
Štěpána je výmol, nebezpečný úsek komunikace, který vnímám jako problém. Navrhli
jsme návoz výmolu. Majitel ale nechce zásyp, chce, aby auta objížděla plot větším
obloukem a ve větší vzdálenosti od plotu. Tímto problémem se budeme zabývat dál.
Občan – Když se tady mluví o radaru, zahrnuje AP přechod u KD? Je zpracován projekt?
Lapčík – Projekt je zpracován, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Stavbu bude realizovat
firma z Valašského Meziříčí, která vyhrála soutěž, a město za něj zaplatí 220 tis. Kč
včetně DPH. Realizace stavby přechodu bude od 2. 7. do 31. srpna.
Rysová – Podotkla, že s konkrétním projektem byla seznámena místní komise.
Kapica – Chci poděkovat firmě Slumeko za včasné a důsledné odstraňování sněhu včetně
posypu. Občané byli spokojeni. Nevím, jak pokročilo jednání ve věci odstavného pruhu
u Holoty (v zatáčce u odbočky na Mniší), včetně autobusové zastávky, chodníku na
Holotě. Jaký je stav jejich řešení? Dále bych se chtěl zeptat, zda by město nemohlo
jednat s Komtermem o zvýšení vody v přehradě. Stav řeky Lubiny je dost vysoký a
umožňuje přečerpání vody do přehrady. Komterm už to nedělá a rybáři mají problém.
Lapčík – Představil plán přechodu u KD. Vybavení – standardní typ přechodu.
Občan – Nic jiného jsem od Vás nepředpokládal.
Viskupič – V křižovatce u Vagnera nejsou majetkové poměry vyřešeny.
Rulíšek – reakce na připomínku k přehradě - Vím, že stav je nižší. Je to především otázka na
rybáře na jejich organizaci z Frenštátu, která má areál přehrady pronajat od Tatry.
Odbor životního prostředí města Kopřivnice jako vodoprávní úřad tuto záležitost
neřeší. V letošním roce však mají být provedena protipovodňová opatření, oprava
břehů, nádrže pod firmou Vágner, apod.
Kapica – Stupně jsou opraveny, břehy jsou opraveny, ale Povodím Odry. My chceme pomoci
při jednání s Komtermem, např. dopisem. Podívejte se na přívod do přehrady – potok
z Kazničova. Voda je napojena na rezervoár na Hukvaldy. Chce to jednat v rámci
vodosprávní správy. Je to na katastru Kopřivnice.
Rulíšek – Neumím na to odpovědět.
Kapica – Stavím se.
Hyvnar – Navrhuji, aby se cyklostezka stavěla z Vlčovic do Lubiny, než opačně. Přechod na
Mniší u zastávky je problém v zimě. Lidé, kteří vystoupili z autobusu, neměli kam
stoupnout.
Občanka – Minulý týden se projednávalo stočné a my nevíme výsledek.
Šula – O stočném bude jednat rada města 10. dubna. Obecně – 2 roky bylo stočné pro místní
části odpuštěno. Platba započne od 1. 1. 2013. Občané mají povinnost s městem
podepsat smlouvu do 30. 6., zvažuje se pobídková sleva o které bude jednat dubnová
rada a následně bude záležet na občanech.
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Občan – Odpovídá stávající kanalizace ve Vlčovicích normám a předpisům? Ne vždy jsou
v pořádku odpadní vody, které tam vpouštíme. Kanalizace by neměla propouštět. Kolik
nemovitostí bude na ni napojeno? Dosud žádná odpověď.
Apjár – K dnešnímu dni je napojeno 104 nemovitostí (fa Coneco), některé domy neví, na co
jsou napojeny. Ty se monitorují. Kanalizace splňuje všechny zákonné povinnosti.
Stávající kanalizace je odborem ŽP a vodoprávním úřadem povolena do konce roku
2015.
Harabiš – Kolik je uzavřeno smluv?
Apjár – 50 %. Bude probíhat další kolo. Občané mají možnost mě informovat telefonicky, nebo
je osobně navštívím doma.
Hyvnar – Služby zdejšího KD. Vyžaduje rekonstrukci sociálního zařízení, kdy se tak stane?
Šula – Kanalizace – dáváme takovou nabídku, aby se smlouvy mohly podepsat přímo v KD.
Chceme vyhovět občanům a termín podpisu v KD dodatečně zveřejníme.
Občan – Představitelé chtějí podepsat smlouvy na odvod splaškových vod. Co bude potom, po
roce 2015, kdy nebude povolena kanalizace.
Březina – Vy máte povinnost podepsat smlouvu ze zákona. Ne, že chce tuto záležitost město.
Ze zákona máte povinnost čerpat septik a vypouštět předčistěnou vodu. Je potřeba,
aby se každý podíval na to, jaké kdo má povinnosti.
Občan – Bavili jsme se o tom vloni, argumentoval jsem zákonem. Nevím, jak dopadlo jednání
s petičním výborem? Dnes je tu nové představitelstvo. Co bude s dalšími budovami,
které vypouštějí vodu různě a ne do kanalizace. Všichni, kteří odvádějí vodu z ČOVek,
tak je asi vše v pořádku.
Kocurek – S petičním výborem proběhlo jednání. My oslovíme všechny, kteří nemají
podepsanou smlouvu o vypouštění odpadních vod. Chceme dostat do souladu se
zákonem stav obou stran, kdo vypouští – a kdo spravuje kanalizační řad. Vypouštění
odpadních vod se bude řešit podle platných předpisů a norem.
Apjár – Od minulé schůze proběhly čtyři schůzky s petičním výborem. Na všechny dotazy jsme
jim odpověděli a oni vás měli s výsledky jednání seznámit.
Hyvnar – nedostal jsem odpověď na svůj dotaz. Přesto děkuji za účast.
Dodatečně doplněná odpověď na dotaz:
Odbor majetku města v letošním roce objedná zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci sociálních zařízení v Kulturním domě ve Vlčovicích. Vlastní realizace bude
zařazena do návrhu rozpočtu města pro rok 2013. Realizace akce je podmíněna rozhodnutím
Zastupitelstva města Kopřivnice o zařazení akce do rozpočtu města na daný rok. Požadavek je
dlouhodobě evidován v zásobníku investičních akcí a oprav na Odboru majetku města, ale
vzhledem k omezeným finančním prostředkům nebyl zatím zařazen do schválených akcí k
realizaci.
Zápis vypracovala: Dana Hoďáková
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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 čím jste nebyl/a spokojena, jaké
změny doporučujete?

1

Celkové vyhodnocení akce
místo
konání
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1,1
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1,0
17%
vyplněno 8
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Přítomní ohodnotili jednání známkou 1
(na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 znamená výborně a nejhorší známka může
být 5 – nedostatečně)

