Zápis ze 14. jednání komise RM pro místní část Vlčovice
konaného dne 7. 9. 2020 ve Vlčovicích
Přítomni:

Radim Hyvnar
Renata Gelnarová
Radek Harabiš
Dalibor Hipík
Hana Kutáčová
Lubomír Polášek
Jan Reček
Miroslava Štěpánová
Jan Vrubel
Radomír Zátopek

-

předseda
členka
člen
člen
členka
člen
člen
členka
člen
člen

Hosté:

René Lakomý

-

garant RM pro MČ Vlčovice

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.


Jednání MKRM Vlčovice zahájil předseda, přivítal všech 10 přítomných členů MKRM Vlčovice,
konstatoval, že jednání MKRM Vlčovice je usnášeníschopné a představil program jednání.
K předloženému programu nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh a navržený
program jednání byl tedy schválen tak, jak byl předložen.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost pana Františka Kahánka o obnovení
jediného přístupu z jeho pozemku p.č. 78 v k.ú. Vlčovice přes pozemek města na náves, který už
roky není možný, neboť majitele blízkého pozemku p.č. 90/5 v k.ú. Vlčovice (Luknárovi) mají
potřebný průchod již léta nelegálně připlocen ke svému pozemku a ani přes opakované výzvy
pana Františka Kahánka zbudované nelegální připlocení městského pozemku neodstranili.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání žádá Radu města Kopřivnice a příslušné orgány města
Kopřivnice, aby podnikly veškeré právní kroky k tomu, aby majitelé pozemku p.č. 90/5 v k.ú.
Vlčovice (Luknárovi) v co nejkratší možné lhůtě odstranili nelegální připlocení části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice ve vlastnictví města Kopřivnice, a to jak té části tohoto pozemku ve
vlastnictví města, která odděluje jejich pozemek od pozemku p.č. 78 v k.ú. Vlčovice (ve
vlastnictví pana Františka Kahánka), tak té části tohoto pozemku ve vlastnictví města, která tvoří
příjezdovou komunikaci k pozemku p.č. 27/2 v k.ú. Vlčovice (ve vlastnictví Ing. Radka Harabiše),
včetně likvidace dřevin vysázených kolem tohoto nelegálního připlocení a uvedli tak nelegálně
zabraný pozemek města do původního stavu, aby byl znovu možný průchod z pozemku pana
Františka Kahánka na náves přes tento veřejný prostor a aby byla obnovena plná šířka příjezdové
komunikace k pozemku pana Ing. Radka Harabiše, čímž by došlo k umožnění zimní údržby této
příjezdové komunikace (vzniklý prostor by mohl být používán pro hromadění vyhrnutého sněhu),
čímž MKRM Vlčovice jednoznačně podporuje legitimní požadavek majitele sousední nemovitosti
pana Františka Kahánka. Ing. Radek Harabiš, člen MKRM Vlčovice, oznámil možný střet zájmů a
při hlasování o tomto projednávaném bodu se zdržel.
Výsledek hlasování: 9–0–1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost paní Sylvy Kriškové z OMM MěÚ
Kopřivnice o vyjádření MKRM Vlčovice k žádosti paní Ivany Fučíkové o odkoupení části
pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Vlčovice, ve vlastnictví města Kopřivnice, která přiléhá k pozemku
p.č. 53 v k.ú. Vlčovice.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
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MKRM Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Vlčovice ve
vlastnictví města Kopřivnice, která přiléhá k pozemku p.č. 53 v k.ú. Vlčovice, žadatelce paní
Ivaně Fučíkové jednak z důvodu nesouhlasného stanoviska správy místních komunikací, dále
existence ochranného pásma vedení kanalizace ve správě SLUMEKO s.r.o., dále z důvodu toho,
že inkriminované místo je na dané, jen 4,2 metry široké obousměrné místní komunikaci, nejširší a
proto nejvíce vhodné pro případnou výstavbu výhybny a rovněž je inkriminované místo nejlépe
vhodné pro zbudování vjezdu k případně nově stavěné nemovitosti na přilehlém pozemku p.č. 53,
která by navazovala na již existující nově vystavené domy po levé straně této místní komunikace.
Výsledek hlasování: 6–0–4 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost paní Michaely Kahánkové z OMM MěÚ
Kopřivnice o vyjádření MKRM Vlčovice k žádosti manželů Dagmar a Dušana Luknárových o
odkoupení části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice, kterou odůvodňují majetkoprávním
narovnáním vlastnických vztahů, kdy předmětná část pozemku města je aktuálně zaplocena a tvoří
součást zahrady žadatelů.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem požadované části pozemku p.č. 923/1
v k.ú. Vlčovice ve vlastnictví města Kopřivnice žadatelům Dušanu a Dagmaře Luknárovým
z důvodu toho, požadovanou část městského pozemku mají připlocenu nelegálně, bez souhlasu
města a přes jasný nesouhlas majitelů sousedních nemovitostí, především Kahánkových, kterým
toto připlocení veřejné komunikace znemožňuje dostat se historicky staletí existující klidnou
cestou z jejich pozemku na náves i opačným směrem. Rovněž je připlocením části veřejné
komunikace zúžena jediná příjezdová komunikace k nemovitostem ve vlastnictví pana Ing. Radka
Harabiše, na které kvůli tomuto zúžení není prováděna zimní údržba, neboť kvůli zúžení není kam
odhrnovat sníh a pan Harabiš si tak musí zimní údržbu zajišťovat vlastními silami. MKRM
Vlčovice naopak ve dříve schváleném bodě požaduje po městě Kopřivnice, aby podniklo veškeré
právní kroky k tomu, aby majitelé pozemku p.č. 90/5 v k.ú. Vlčovice (Luknárovi) dali do pořádku
úmyslně připlocenou část městského pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice a uvedli ji do původního
průchozího stavu, aby mohl být tento historický průchod na náves vlastníky přilehlých
nemovitostí využíván, čímž podporuje žádost majitele sousední nemovitosti pana Františka
Kahánka. Ing. Radek Harabiš, člen MKRM Vlčovice, oznámil možný střet zájmů a při hlasování o
tomto projednávaném bodu se zdržel.
Výsledek hlasování: 9–0–1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání bere na vědomí žádost pana Miloše Sopucha z OMM MěÚ
Kopřivnice o sdělení požadavků MRKM Vlčovice na zařazení jmenovitých akcí stavebního
charakteru do připravovaného návrhu rozpočtu města Kopřivnice na rok 2021.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání schvaluje seznam navrhovaných akcí stavebního charakteru pro
zařazení do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2021, včetně určení jejich priorit.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání pověřuje předsedu MKRM Vlčovice zasláním vypracované
odpovědi na výzvu z odboru majetku města připravujícího seznam investičních akcí do rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2021, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
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MKRM Vlčovice po projednání znovu žádá z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích po
cyklotrase o doplnění jednoho VO v oblasti dolního konce mezi domy č.p. 139 (Kahánek Petr) a
č.p. 211 (Kahánek Radim); mezi uvedenými nemovitostmi se nachází napojení soukromé cesty od
osmi domů nové zástavby na obecní místní komunikaci a řidiči aut vjíždějící z této soukromé
cesty na místní komunikaci mají jen malou šanci často špatně osvětlené cyklisty jedoucí po
cyklotrase včas zahlédnout.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání znovu žádá o zajištění odstranění návozu kamenů svévolně
umístěných na městské účelové komunikaci podél plotu u č.p. 230 (Plocovi) – poprvé žádáno
v zápisu z 23. jednání MKRM Vlčovice ze dne 22.5.2017, dodnes nerealizováno.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání znovu žádá o provedení výřezu náletových dřevin a býlí
rostoucích u plotu kolem sportovního areálu, které tento plot přerůstají směrem k okolo vedoucí
místní komunikaci tak, aby žádné dřeviny nepřerůstaly plot kolem sportovního areálu směrem k
okolo vedoucí komunikaci.
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



Příští řádné jednání MKRM Vlčovice je naplánováno tradičně na 3. pondělí v měsíci, tedy na
19. října 2020 od 18:00 v zasedací místnosti v KD Vlčovice.

Zapsal:

Radim Hyvnar

Správnost ověřil:

Přílohy:
č. 1 – Návrhy MKRM Vlčovice do rozpočtu 2021
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Radek Harabiš

