MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 4.5.2015
Místo konání: Katolický dům Vlčovice
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dagmar Rysová, Stanislav Šimíček, Ing.
Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Vlčovice Ing. Radim Hyvnar a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan
Viskupič, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Bohuslav Hrušovský, Ing. Radomíra
Michálková, Martin Lapčík, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Bc. Dušan
Bartošák, Jan Müller (velitel městské policie), Mgr. Dana Hoďáková
(Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 65* osob
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města

Program letošního setkání:
1. Představení členů Komise pro místní část
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2014-15 a informace o
akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Na úvod předseda Komise pro místní část Vlčovice Ing. Radim Hyvnar přivítal přítomné
a představil zástupce vedení města a členy komise.
Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné. V úvodu řekl, že veřejné schůze by měly být ve
stejném duchu jako v předešlém volebním období. Okomentoval situaci na radnici – snížení
počtu místostarostů po volbách a přiblížil rozdělení kompetencí. Vedení bude pokračovat
v aktivitách nastartovaných v loňském roce, letos budeme pokračovat v dalších akcích.
Hovořil o pokračování chodníku v Mniší, v červnu bude zahájena rekonstrukce mostu
v Mniší u školy, která naváže na nově budovaných chodník.
Stanislav Šimíček – přivítal občan a řekl, že je rád, že přišlo tolik lidí. Řekl, že se pomalu
orientuje v problémech Vlčovic, a to díky Ing. Hyvnarovi, předsedovi místní komise. Problém
s obchodem si nechám do diskuze.

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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Ing. Lenka Šimečková – rozpočet a Akční plán rozvoje města Kopřivnice

Rozpočet – zhodnocení rok 2014
• Infrastruktura
o cyklostezka v PPK
dotace ROP
o výkup silnice „Ke Křížku“
dotace MSK
o úprava křižovatky u Dury
o varovný a monitorovací systém
celkové náklady projektu
dotace OPŽP
o chodník před Jednotou
o oprava mlýn. náhonu
o rek. šaten na hřišti - PD
o chodník III. Etapa - PD
o cyklostezka Vlčovice – Lichnov studie
• Další realizované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Vlčovice
o dotace sport
o údržba sport. areálu
o restaurování sochy Panny Marie příspěvek
• celkem
Rozpočet - plán r. 2015
• Infrastruktura
o chodník u silnice I/58 - PD
o rekonstrukce šaten – PD
o úpravy sálu KD
o nákup vozidel pro JSDH v MČ
o ukončení monitoringu SEZ, likvidace vrtů
• Další plánované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Vlčovice
o dotace sport (FC, tenis)
o údržba sport. areálu
• celkem

9 017,2 tis. Kč
5 000,0 tis. Kč
3 850,0 tis. Kč
2 000,0 tis. Kč
1 404,4 tis. Kč
1 342,0 tis. Kč
10 325,4 tis. Kč
9 292,9 tis. Kč
502,2 tis. Kč
235,6 tis. Kč
227,5 tis. Kč
5,0 tis. Kč
59,3 tis. Kč
374,1 tis. Kč
65,0 tis. Kč
185,2 tis. Kč
136,0 tis. Kč
7,0 tis. Kč
14 410,5 tis. Kč

400,0 tis. Kč
73,0 tis. Kč
350,0 tis. Kč

370,0 tis. Kč
55,0 tis. Kč
166,3 tis. Kč
140,0 tis. Kč
1 554,3 tis. Kč

Akční plán 2015 - 2016
• Realizace projektů se schválenou dotací např.:
o Chodník v Mniší II. etapa
o Demolice objektu č. p. 265
o MŠ Pionýrská – en. opatření
o MŠ Česká – en. opatření
o Zimní stadion – rek. technologie chlazení
o Realizace IPRM Kopřivnice JIH
o Projekt sociálně právní ochrany dětí
o Obnova vybavení v Domovinkách a v Klubu Kamarád
o Rozvoj projektu Zdravé město
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•

•

Realizace projektů v případě schválení dotace např.:
o Revitalizace zahrady MŠ Pionýrská
o Regenerace Sadu dr. E. Beneše a Masarykova náměstí
o Rekonstrukce zázemí sport. areálu ve Vlčovicích
Další akce:
o Rekonstrukce mostu přes Kopřivničku a rekonstrukce krajské komunikace přes
Lubinu (8-12/2015)
o Vytvoření cyklopruhu – propojení Dělnická – Nádražní – u žel. zastávky
o Projektová příprava rekonstrukce centra města a letního koupaliště
o Letní brigády pro mládež
o Popularizace technických oborů – Kopřivnické dny techniky
o další

Rozhodnutí dotační komise, zda jsme byli úspěšní s projektem na rekonstrukci šaten, zatím
neznáme.

Rulíšek – hovořil o digitálním povodňovém plánu Kopřivnice, který zahrnuje všechny obce ve
správním obvodu Kopřivnice, obce s rozšířenou působností. Byly vybudovány hladinoměry
a umístěny ve Frenštátě p. R. a vybudován bezdrátový rozhlas. Přiblížil mapu. Na webu
jsou v menu srážkoměry, ve Vlčovicích je hladinoměr na mostě vedoucím z Vlčovic do
Mniší. Měření probíhá každé půlhodiny. Hladinoměry – pro Vlčovice je důležitá Tichá, kde je
na Tichávce, pak ve Vlčovicích a nově na dvou mostech ve Frenštátě p. R. - na Lubině a
řece Lomná. Hovořil o příslušných i nadřízených orgánech a povodňových komisích. Přiblížil
celé menu nabídky webové stránky a dodal, že věří, že se na něj doma v klidu podíváte.
Šimíček – problematika obchodu. Prodej místní Jednoty. Tato budova nepatřila městu, to ji
nikdy neprodalo. Panuje kolem toho řada fám. Budovu koupil pan Olejníček za 2,2 milionu.
Odhad 1,2 milionu. On v ní bude mít výrobu kosmetiky a sklad obalů. Město nebylo
osloveno, dozvědělo se to pozdě. Město nezaspalo. Ani členové místní komise o tom
nevěděli. Dostali jsme se k tomu, jak slepý k houslím.
Hyvnar – budova Jednota byla postavena před r. 1989, MěstNV ji předal ONV a ten poté
Jednotě. Historie obou budov je stejná. Pozemky přešly na stát a ten je prodal. Jednota
koupila pozemek pod masnou a později jej směnila s městem za pozemek pod Jednotou.
Kotelnu a pozemek pod ním vlastní město Kopřivnice.
Šimíček – co dál? Chtěl bych poděkovat paní Babincové a panu Strakošovi, kteří chodili a
informovali vedení města. Jedna možnost – mobilní prodejna z Frýdku-Místku, druhá je
rozšíření obchodu paní Kahánkové. Prostory p. Olejníček neuvolní. Kahánková – je
možnost nákupu do tašky. Je možno ji nadiktovat a její syn by to do Vlčovic dovážel. Jde o
osobní domluvu s paní Kahánkovou. Myslím si, že je to reálný pokus, který by mohl vyjít.
Mobilní prodejnu jsem oslovil, zjistí, přijedou se podívat. My jako město nemůžeme s tím nic
dělat.
Diskuze
Občan – celá kauza s prodejnou se mi nelíbí. Hlavně se mi nelíbí postoj. Občane, je to těžký
zásah do tvého života, mluvil jsem s důchodci, kteří mají zákaz jízdy na kole, auto nemají.
Je žalostné, že se o tom mluvilo měsíc mezi občany, než se o tom hovořilo na městě. Měli
byste pouvažovat, proč se prodá budova a vám se nic neřekne. Je to nedostatek
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demokracie a styku s veřejností. Je nejvyšší čas, aby každá složka měla alespoň jednou
měsíčně či týdně styk s občany. Jinak je to jako pentagon. Pravidelný styk občana a
informovanost vychází z mých zkušeností z EU, to tam existuje. Nelíbila se mi v novinách
citace pana Šimíčka – že se s tím nedá dělat. Chtěl bych, aby se v novinách otiskl můj dopis
ombudsmanovi. V dobách, kterými se dnes vysmíváme, si to nikdo dovolit nemohl. Kde jsou
ty sliby, že láska, pravda vítězí na všech frontách. Kde máme lidská práva. Je chyba v nás i
v samosprávě. Destrukce v obchodě začala v Mniší. Nelíbí se mi, že tu pan Olejníček není.
Ve Vlčovicích jsou akce – tzv. zamrzlé. Máme tady dvě autobusové zastávky v rozporu
s bezpečnostními předpisy, čekající mají vodní chlazení. Jak to bude do budoucna?
Zastávky – jaká je jejich budoucnost?
Šimíček – sdílím vaše rozhořčení. Obchod musí v každé vesnici být. Když chce někdo cizí
něco prodat, třetí v tom nemá co dělat. Obchod je věc veřejného zájmu. Ani radnice, ani
členové místní komise nic nevěděli. Všech devět členů bylo překvapeno. Nejsme uzavřeni.
Hledáme řešení. Snažíme se.
Občan – celý úřad byl postaven před hotovou věc. Systém je špatný. Kdybyste napsal
ombudsmanovi, určitě by se s tím něco stalo. Zveřejnění beznaděje v novinách bylo špatné.
Šimíček – Jednoty na sebe nevydělávají. Je toho hodně v širokém okolí. Vedení pojízdných
prodejen to nestačí řešit.
Občan – lidé čekají rovnocennou náhradu. Je to dobré, že se snažíte.
Šimečková – připravuje se projektová dokumentace autobusové zastávky, je to součástí
projektu a budeme hledat zdroje potřebné k financování.
Hyvnar – mám před sebou projekt na chodník od mostu k zastávce. Druhá věc – se ruší
prodejna Tesco expert v Příboře naproti fabriky. Jednota měla nabídnout prostory
přednostně městu a pak až dalším. To se bohužel nestalo a město obdrželo informace až
po prodeji.
Občan – když se vyčíslily náklady na občany – kolik je příjmů za občany.
Šimečková – dotaz položíme na FO.
Občan – vrátil se ke smlouvě o prodeji.
Občan – byla vybudována nová cyklostezka. Ráno nebo za šera – patníky jsou žluté, dále jsou
šeré a jsou malé. Nejsou vidět – splývají ze zadními světly na autech. Zda by šlo změnit
barvu sloupků na cyklostezkách.
Občan – cyklostezka – v zadní části – jsou informace – zda jsou pravdivé – jsou dvě pásma.
Jedna do ošetřování Povodí Odry a druhá do města. Chtěli bychom vědět, komu který úsek
patří – stran údržby – trávník....
Šimečková – cyklostezka je v majetku města, údržbu zajišťuje Slumeko.
Občan – Kopřivnice – parkoviště u polikliniky bylo rekonstruované, je dobře navržené. Je
nepříjemné, aby strážníci dávali pokutové lístky. Parkuje se, kde se mohlo. Byl bych rád,
aby strážníci nepokutovali špatné parkování. Parkování nikoho neohrožuje. Špatná
parkování by se měla pardonovat. Je to asociální jednání za pokuty. Rozhlas byl instalovaný
za velké peníze. Lidé si stěžují, je to nesrozumitelné, huláká to. Není to v pořádku. Teď je to
drahý, monitorovací systém. Mají se přidat reproduktory a přesměrovat.
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Bartošák – varovný systém – zkoušky probíhaly během listopadu a prosince. Připomínky jsme
sbírali do konce února. Ty jsme předali realizační firmě a reklamace byly realizovány. Další
práce budou provedeny v příštím týdnu. Další reproduktory by mohly být instalovány až
v příštím roce, neboť rozpočet pro letošní rok je vyčerpán. Kde je to nahlas, ať se občané
ozvou, my to na dálku umíme ztlumit. Pokud máte informace o tom, že je zapotřebí něco
opravit, tak je nám sdělte. Je to varovný rozhlas, utlumit to moc nejde, aby slyšeli obyvatelé
z větší vzdálenosti.
Müller – na parkovištích u polikliniky a před radnicí, na obou jsou schválené dopravní značky.
Dopravní značení se musí dodržovat.
Starosta – od seniorů máme připomínky, že u polikliniky není kde parkovat. Vedení polikliniky –
budeme s ním znovu jednat o nalezení pozemků a výstavbě nových parkovacích míst.
Městská policie nemůže postihovat lidi parkující na pozemcích polikliniky.
Hyvnar – opět se vrátil k rozhlasu. Lidé, kteří hlášení neslyší, si jej mohou najít na webu města
nebo si ho pustit na reproduktoru, který je umístěn na budově kulturního domu.
Občan – dostal pokutu za parkování na soukromém pozemku.
Müller – městská policie nerozlišuje, zda se parkuje na soukromém parkovišti nebo na
veřejném.
Občan – komise se bude zajímat o stavbu nového chodníku. Mějte na paměti stav lípy, která
prorůstá – je na hranici pokácení. Je to nebezpečné. Upozorňoval jsem už dvakrát, že
kameny informující o použití dotačních prostředků EU, které město dostane, že po ukončení
se všude udělá pamětní deska, ale nikde není uvedeno v kterém roce. Chybí to všude –
skládka na Bubla ranči, na ulici Štefánikově, cyklostezce a další. Posledně – otázka
stočného. Nebylo řešeno, jak je to s občany, kteří platili a kteří neplatili. Všimli jste si
prostoru dnešní sochy TGM – je to nedůstojné. Pan Matuš to udržoval, dokud mohl.
Slumeko přijede jednou za vegetační období a vysadí rostliny. Náš Masaryk je porostlý
mechem. Socha by se měla přemístit před KD. Občané ve Vlčovicích platí daně
z nemovitostí, psů – jsou ochuzeni o informace, které dáváte přes KTK. Občané místních
částí mají informace pouze přes KN. Chce to řešit s vedením KTK, lidé si koupili satelit, ale
informace jsou vysílány v analogu.
Šimíčková – text je řešen s poskytovatelem dotace.
Harabiš – Vysílání KTK – chystá se spustit z věže signál, až zajistí potřebnou frekvenci.
Šimečková – Vysílání je možné sledovat i přes web KTK.
Lapčík – projektant jednal s vlastníkem stromu. Ten jej nechce skácet ani přes náhradu.
Komunikace je v majetku Moravskoslezského kraje.
Rulíšek – ti, kteří stočné neplatí, provádíme kontroly. Buď se přihlásí a smlouvu podepíšou,
nebo je s nimi vedeno správní řízení.
Šmíd – přemístit sochu lze, jsou nutné peníze pro její přesun. Jde o stanovení priorit.
Hyvnar – na kraj nikdo nedal podnět, že mu někdo poškozuje majetek. Vlastník avizuje, že
když při stavbě dojde k poškození, bude žádat náhradu
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Občan – vlastník lípy – je 200 let stará. Má tak rozsáhlý kořen. systém, že by ji odfrézování
stávajícího povrchu nemělo poškodit. Cestu lze posunout do pole. Co se týká zastávky –
nikdo nás nekontaktoval, aby řekl, kolik pozemků je zapotřebí pro její stavbu.
Žák – stejně jako před dvěma lety – je možné se zapojit do aukce nákup společné energie – do
pátku 7. května se lze přihlásit. Sdělil bližší informace o aukci i podmínkách zapojení do ni.
Hyvnar – autobusová zastávka – záliv se netýká odbočky na Mniší, týká se to směru na
Frenštát. Seznámení občanů s probíhající digitalizací katastru. Chci vyzvat občany, kteří
využívají majetek města, aby si dali do pořádku majetkoprávní vztahy s městem. To jim je
může dlouhodobě pronajmout či prodat. Lidé omylem využívají pozemky.
Občan – majitel lípy je ochotný jednat o změně chodníku. Proč tak neučinit.
Šimečková – projektová dokumentace je téměř hotová. Čeká se na vydání stavebního
povolení. Chodník je naprojektován na druhou stranu. Ta je vyřešena.
Občan – podepsal jsem smlouvu o smlouvě budoucí. Aby mohl být vybudován ostrůvek.
Nevím, kolik zahrady chcete. Na druhé straně také vlastníme pole. Také o tom nevím.
Šimečková – určitě budete kontaktován.
Viskupič – PD je v řízení. Pozemkové věci brání. Technický návrh je na světě.
Starosta – poděkoval za náměty. Nejdůležitější jsem si poznačil. K prodejně – psát dopisy do
Prahy – to se dělalo v minulosti. Podmínky určuje trh. Kupní síla je minimální, proto je
nerentabilní udržovat prodejny. Podobná situace je v okolních obcích. Dnes už to stát
neplatí. Pokud máte nějaké náměty, obracejte se na členy místní komise, kteří je přenášejí
na město. Veřejné schůze nelze pořádat každý měsíc.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková

