MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Lubina
Datum konání: 18. 4. 2018
Místo konání: Katolický dům Lubina
Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Lumír Pospěch, Stanislav Šimíček, Ing. Miroslav
Halatin, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Hynek Rulíšek,
Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Ing. Markéta Kvitová, Ing.
Pavlína Tobiášová, DiS., Ing. Radek Harabiš, Bc. Martin Šablatura, Bc. Jana
Hromočuková, Jan Müller, Ing. Vladimír Pustka, Lumír Kvita, Ing. Jiří
Kozubík, Ing. Dagmar Šmiřáková, Ing. Nikol Prokopová, Ivan Telařík, Jan
Holub, Václav Lichnovský, Ing. Petr Filip, Jaroslav Bonk, Karel Matula, Ing.
Bc. Miroslav Dvořák, Ondřej Raška, Miroslav Socha, David Mikulenka.
Přítomno cca 40* 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 2017-18 a informace
o akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Úvod – Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – přivítal přítomné a představil
zástupce města.
Ing. Petr Filip, předseda místní komise – přivítal občany a vedení města, pracovníky radnice a
představil členy komise včetně toho, které části obce zastupují. Dále řekl, kde jsou nástěnky
místní komise. Občané se na nás mohou obrátit i elektronicky. Scházíme se každý poslední
čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin. Jednání komise je sice neveřejné, ale na úvod si
vyslechneme váš příspěvek. Jsem rád, že přišli zástupci města si povykládat s vámi, co vás tíží.
Přijde organizátor Rallye Valašsko Jaromír Tomaštík, aby projednal vaše připomínky.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal občany. Je to čtvrtá veřejná schůze v tomto období a
v tomto složení je poslední. V příštím roce se možná setkáte s námi nebo jinými představiteli
města. Poté představil pracovníky radnice a Slumeka. Dnes budete seznámeni s tím, do čeho
město vloni investovalo a co se připravuje na letošní rok. Letošní rok je významný – 100leté
výročí vzniku republiky a 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. U této příležitosti se
budou konat kulturní akce, první je na začátku června – Kopřivnické dny techniky. Hlavní
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Odbor rozvoje města
oslavy budou u příležitosti kopřivnické pouti. Starosta poděkoval členům místní komise za
spolupráci.
Jaromír Tomaštík, Valašská rallye – rallye proběhla dobře, děkuji vám. Naboural se jeden plot,
je to v řešení.
Ing. Filip – obrátila se na mne paní, že na Holotě nebyli vpuštěni na most. Nahoru se nemohlo
jezdit, pořadatel je tam nepustil. Byl to jediný problém, o kterém vím. To by se mělo do
budoucna napravit. Letos jel závod v neděli, což je změna oproti loňsku, styčných bodů bylo
na rozdíl od loňska méně. Je vidět, že asi nikdo nemá zásadní problém. Pokud nejsou – jsem
rád.
J. Tomaštík – uzávěru na Holotě posuneme pro příští rok. V letáku, který jste měli dostat všichni,
byl ústřižek, který umožňoval vstup do prostoru rychlostní zkoušky. Dostali jste letáky? Udělal
jsem si místní kontrolu – nemám dobrou zprávu, zda distribuce letáků funguje dobře. Navštívil
jsem kontejner a je tam hromada letáků Albertu. Zkontroluji si distributora letáků.
Ing. Filip – poděkoval p. Tomaštíkovi za návštěvu.
J. Tomaštík – poděkoval za podporu i starostovi. Naše rallye je třetím nejvýznamnějším
podnikem. Uvidíme se na Dnech techniky a na podzim přijdu znovu jednat o rallye.
Starosta – poděkoval za spolupráci, která se každým rokem zlepšuje. Všichni měli informace. Asi
vše klaplo, jak mělo. Rallye měla velkou návštěvnost, což dělá našemu regionu velkou
reklamu.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – nejprve zhodnotila, co se
zrealizovalo v roce 2017 a poté přiblížila, s čím počítá Akční plán rozvoje města Kopřivnice
na letošní a příští rok
Rozpočet – zhodnocení rok 2017
 Infrastruktura
o Rekonstrukce zázemí hřiště
5 670,0 Kč
o Nákup požárního automobilu
1 687,0 Kč
o ZŠ Lubina – dílčí výměna osvětlení
100,0 Kč
o Výměna vzdušných vedení VO
603,0 Kč
o Rozšíření VO u č. p. 568
50,0 Kč
o Rekonstrukce mostu M1 (Japstav)-PD
58,0 Kč
o Rekonstrukce mostu M6 (sklenář.)-PD
15,0 Kč
o Rekonstrukce mostu přes Sýkoreček (č. p. 63) – PD
70,0 Kč
o Cyklostezka Dolní Roličky - PD
48,0 Kč
o Oprava a odlehčení výustního objektu dešť. kanalizace 82,0 Kč
o Studie řešení opatření proti přívalovým dešťům v lokalitě
na Holotě
179,0 Kč
o Výsadba zeleně v okružní křižovatce u Jehlanu
80,0 Kč
o Odkanalizování
3 327,0 Kč
 platba Svazku + splátky úvěrů
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Další podporované aktivity
o provoz ZŠ a MŠ
o JSDH Lubina I a II
o dotace sport (FC, SDH, ZŠ, Junák, Větř. triatlon)
o dotace kultura (ZŠ, KD)
o údržba sport. areálu
 celkem
Rozpočet - plán r. 2018
 Infrastruktura
o Cyklostezka Dolní Roličky – R
o Rekonstrukce HZ Větřkovice – R
o Rekonstrukce mostu (Japstav) – R
o Rekonstrukce mostu (sklenář.) – R
o Úprava kontejnerového stání u mostu
o Výměna vzdušných vedení VO
o Zvýšení bezpečnosti místa
pro přecházení Na Holotě
o Oprava a odlehčení výustního
objektu dešť. kanalizace – R
o Projekt. příprava opatření proti přívalovým
dešťům v lokalitě na Holotě
o Odkanalizování
 platba Svazku + splátky úvěrů
o Varovný a monitorovací systém
 Další podporované aktivity
o provoz ZŠ a MŠ
o JSDH Lubina I a II
o dotace sport (FC, SDH, Junák, triatlon)
o dotace kultura (KD)
o údržba sport. areálu
 celkem

1 172,0 Kč
181,0 Kč
146,0 Kč
11,0 Kč
604,0 Kč
14 083,0 tis. Kč

1 800,0 Kč
3 250,0 Kč
2 000,0 Kč
3 900,0 Kč
150,0 Kč
246,0 Kč
544,0 Kč
350,0 Kč
250,0 Kč
3 461,0 Kč
7 hlásičů
1 176,0 Kč
156,0 Kč
155,0 Kč
8,0 Kč
450,0 Kč
17 896,0 tis. Kč

Územní plán města Kopřivnice
o 6/2016 – schválení zadání nového ÚP
o 11/2016 – podpis smlouvy s dodavatelem
o 06/2017 – zveřejněn návrh nového ÚP k připomínkám
o do 08/2017 – příjem připomínek
o do 04/2018 – vypořádání připomínek, úprava návrhu projektantem
o 18.04.2018 až 30.05.2018 - zveřejněn upravený návrh ÚP (www.koprivnice.cz nebo
kanc. č. 568 a 570)
o 23.05.2018 v 16 hodin - veřejné projednání návrhu (MÚ Kopřivnice, zasedací místnost
v 10.NP)
o do 30.05.2018 - příjem připomínek a námitek k návrhu
Pokud nebudou připomínky, bude schválen v orgánech města. V případě připomínek, bude se
muset projektant s nimi vypořádat.
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Akční plán 2018 - 2019
o Přemístění DS Kopretina (ul. Francouzská) a vznik sociálně terapeutických dílen (ul.
Školní)
o Rekonstrukce vily v sadu E. Beneše
o Rekonstrukce střechy zimního stadionu
o Rekonstrukce centra města
o Příprava cyklostezky Vlčovice – Lichnov
o Cyklopruh ul. Dělnická – Nádražní
o Přechod pro chodce v PPK u firmy Erich Jaeger
o Opravy chodníků a komunikací
o Příspěvek ke kotlíkové dotaci až 5 tis. Kč
Den ZEMĚ
 přednáška „Co dýcháme a co zanecháme“
o úterý 17.4.2018 od 18.00 hodin
o Kavárna Vila Machů
 Den Země
o čtvrtek 19.4.2018 9.00-18.00 hodin,
o sad dr. E. Beneše
 Sbírka Kola pro Afriku
o čtvrtek 19.4.2018 9.00-18.00 hodin
o kolárna za městským úřadem
 Pohádkový les
o sobota 21.4.2018 13.00-16.00 hodin
o Kamenárka
 osvětová kampaň „Třídím dobře, třídím rád!“
 Putovní hra – Tref svůj barevný kontejner
 odměny recyklovaných materiálů - sada propisky s pentilkou, znovupoužitelná
nákupní taška,…
 Sobota 21.4.
10:00 – 10:15
Lubina u čerpací stanice
10:25 – 10:40
Lubina u mostu
10:50 – 11:05
Lubina u přehrady
11:15 – 11:30
Mniší – autobusová zastávka
11:40 – 11:55
Vlčovice – u cyklostezky (na dolním konci)
12:05 – 12:20
Vlčovice za kulturním domem
13:00 – 16:00
Pohádkový les – Kamenárka nad arboretem
Bioodpad
 1.4.2018 zrušen svoz velkoobjemových van
 ještě možno požádat o kompostejnery - OŽP
 svoz nádob
4.4.-28.11.2018
o Středa SUDÝ týden místní část Lubina
o Pátek SUDÝ týden místní část Vlčovice a Mniší
 možnost uložení bioodpadu na sběrném dvoře na ul. Panské - provozní doba:
o Po-Pá
8.00 – 18.00
o So
8.00 – 12.00
 Kompostárna Příbor – provozní doba:
o Po, Čt
8.00 - 18.00
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o Út, St, Pá
o So

7.00 - 15.00
7.00 - 12.00

Další akce
 Diskuzní fórum Zdravého města
o středa 30.5.2018 10. patro MÚ
 Povýšení Kopřivnice na město – 70. let
o celoroční program, srpen 2018
 Kopřivnické dny techniky
o 9.-10.6.2018 polygon Tatry
 Aktivní senior – aktivity pro seniory
o celoroční program
o 25.4.2018 přednáška Změna na talíři
 Někdo ven? - prázdninový program pro děti
o červenec/srpen 2018
 Klima se mění, změň se i Ty
o informační kampaň
o besedy nad tématem – praktické tipy – podzim 2018
Mgr. Štěpán – poděkoval Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájil diskuzi a připomněl pravidla
diskuze. Primárně budou odpovídat zástupci radnice. Případné detailní technické dotazy budou
projednány na radnici později.
Jaroslav Bonk – přečetl slib zastupitele a řekl, že představitelé nedělají vše, jak mají. Co se skrývá
pod položkou údržba sportovního areálu za 604 tisíc korun?
Ing. Šimečková – prezentace je připravena na základě podkladů o dotčených subjektů, detailní
podklady nemáme u sebe, bude zodpovězeno písemně.
J. Bonk – spravili jste hřiště, ale je problém s vodou, špatně odtéká. Město zaplatilo za věci, které
byly reklamovány.
Starosta – finanční podklady pro údržbu sportovního areálu poskytla Správa sportovišť
Kopřivnice. Co bylo děláno v reklamaci, zaplaceno nebylo.
Mgr. Štěpán – stříšky u budovy na hřišti budou bezplatně řešeny firmou.
J. Bonk – jsou problémy s odtokem vody. Byla udělána špatná dokumentace. Výměna mřížek nic
neřeší, voda neodtéká.
Mgr. Štěpán – byli jsme na kontrole, vodu ve sprchách pustili a voda odtékala. Budeme zkoušet
v provozu. Závady budou řešeny v rámci reklamačního řízení. Je tam pětiletá záruka.
J. Bonk – na hřišti byl taneční parket, který byl v pořádku. Firma si z toho udělala skládku.
Neupravila to po sobě.
Mgr. Štěpán – byla mimořádná kontrola, která neshledala žádné pochybení. Ve společenské
místnosti stejně jako v celé budově je zákaz kouření, byly tam nedopalky.
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J. Bonk – bylo to po silvestrovském večírku, ale kouřilo se venku. Jen tam zbyly popelníky.
Jitka Kučerová – jak to bude s výhybkou nad panelovkou? Je to v plánu na letošní rok?
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – provedli jsme zaměření skutečného stavu.
Nejsou na to finance. Nevíme, zda se podaří zařadit do oprav komunikací.
Tomáš Honč – situace na Holotě, chtěl bych konkrétnější informace. Měla by se udělat sonda na
vysokotlakém plynu. Je to v nějakém řešení? Byli osloveni majitelé pozemků, na kterých se
dělalo řečiště?
Mgr. Štěpán – jednáme se stavební firmou, která má potřebné pažení na sondu, čekali jsme na
vhodné klimatické podmínky.
Ing. arch. Milan Šmíd, architekt města – pan Honč ví, je to na straně firmy GasNet. Čekáme i
na určení jejich pracovníka, který přijde diagnostikovat sondu. Je to složité dohodnout se na
třímetrovém výkopu a zkoordinovat všechny potřebné osoby. Je to v řešení.
T. Honč – v prosinci byly dvě varianty. Oslovilo město majitele pozemků?
Ing. arch. Šmíd – držíme variantu odvodnění celého pozemku. Až budeme vědět, že podmínky
jsou reálné, vstoupíme do jednání s majiteli pozemků.
p. Mareš – bude pokračovat chodník od hasičárny k přehradě? U hasičárny by se měla řešit
zastávka, měla by být zastřešena.
Starosta – o zastávce se neuvažovalo. Podíváme se na to. Žádný námět nebyl podán. O chodníku
na přehradu jsme nejednali, ani na to nebyl vznesen požadavek. Obraťte se na místní komisi.
Ing. Filip – požadavek na chodník nebyl, ale zastřešení zastávek bylo včetně úpravy autobusových
zastávek na Frenštát v komisi projednáno a navrhováno do rozpočtu. Je to položka s číslem
10.
Mgr. Štěpán – místní komise každý rok dávají své požadavky do rozpočtu. Stejně tomu bude i
letos pro rozpočet na příští rok.
p. Chovanec – byl zkolaudován most? Kolaudace povrchu cesty od mostu podél hřiště, jsou tam
kaluže vody a kanály jsou plné vody. Opravovalo se to, ale špatně. Ulice Na hrázi – by se
mohla opravit komunikace. Při vjezdu na tuto ulici byl v zimě vyloupnutý kus asfaltu. Jezdí
tam lidé na kolečkových bruslích.
Mgr. Štěpán – komunikace i most je v majetku kraje.
Ing. Žák – je to ve správě kraje. Most i cesta jsou předmětem reklamace, do konce tohoto týdne
by měly být vyčištěny kanály, probíhalo měření. Pokud to nebude v pořádku, budeme opět
reklamovat. Uvidíme, jak se vypořádáme s investorem.
p. Polášek – bezprostředně po dokončení rekonstrukce mostu přibyly na mostě cedule – chodník
se v zimě neudržuje.
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Ing. Dagmar Šmiřáková, Slumeko – most je ve vlastnictví kraje. Kraj umisťuje z jistých důvodů
na všechny mosty tyto cedule. Kraj má s námi smlouvu na úklid mostu. Pokud vozidlo zahrne
chodník, my ho později očistíme. Most je udržovaný, ale cedule zůstanou.
Starosta – Slumeko zajišťuje zimní údržbu všude, nemohou být hned. Silnice se uklízejí podle
důležitosti.
J. Bonk – stává se, že mnohá auta přes most, který byl při rekonstrukci vyvýšen, nevidí. Auta si
ničí kola, aby se vyhnula. Upozorňujeme pořád na cesty, na kanály. Předáváme to městu, nic
se neděje. Ušetřili jsme 150 tisíc korun za studii a prostor pro stání kontejnerů se neudělal. Na
opravu střechy jste zvedli u hasičárny peníze z 1,5 milionu na 3,5 milionu.
Starosta – 1,5 mil. korun na hasičárnu byla jen střecha, 3,5 mil. je na rekonstrukci, kde vzniknou
i nové prostory pro školení hasičů.
Karel Matula – musím se připojit ke vzneseným připomínkám. Všichni vědí, co jsou za problémy.
V komisi jsme řešili – aby se udělala lávka pro pěší. Hřiště nebudu komentovat. Kolik je
ochotných lidí koupit si stavbu za 5,5 milionu korun. Čím vy obyvatelé Lubiny přispíváte
k rozvoji této obce? Každý občan si ošetřujeme pozemky. Je třeba vyzdvihnout občany, kteří
dělají něco pro obec bez nároku na odměnu. Tři lidé vybudovali posezení pro pěší ve směru
na Hukvaldy i s popelnicí. Ani občané, kteří bydlí v jiné části obce, nemají zájem o vybudování
lávky, protože do kostela jezdí autem. Lidé nejsou ve věci lávky jednotní. Po rekonstrukci
mostu jsem si všiml, že se zvýšila hmotnost aut, která po něm mohou nyní jezdit.
Ing. Šimečková – vloni bylo 150 tisíc v rozpočtu na studii lávky. Bylo od ní ale po dohodě s místní
komisí upuštěno.
Ing. Filip – bylo rozhodnuto, že když byl most opraven a vznikl na něm chodník, že se to vyzkouší.
Lávka není řešením, protože by mezi ní a mostem musel být prostor. Navíc i s ohledem na
stoletou vodu. Necháme to tak. Spousta ohlasů na stávající stav je dobrých. Došlo k omezení
rychlosti. Ani přednost vozidel se nebude měnit. Trvám na tom, že přednost na mostě je
v pořádku. Za ušetřené peníze za studii pro lávku bude upraveno kontejnerové stání u mostu.
Je otázkou, jak se k tomu upravenému kontejnerovému stání budeme my občané chovat.
Ing. Žák – finanční prostředky byly vloni převedeny, v zimě nebylo možné realizovat. Letos
spolupracujeme s místní komisí.
Místostarosta Stanislav Šimíček – projektová dokumentace k rekonstrukci mostu byla historicky
schválena Moravskoslezským krajem. Pokud by město do toho zasáhlo, nebyl by opraven
most. Most by byl vždy se střídavým provozem. Je otázkou, zda by v budoucnu našel kraj na
jeho rekonstrukci peníze.
Petr Bartoš – Slumeko by mělo poděkovat lidem, že si dělají pořádek kolem baráku. Slumeko
jezdí sekat trávu v době, kdy mají lidé posečeno. Za třicet roků mi nepřijeli posekat trávu.
Městská policie měla kameru na mostě. Není tam. Nikdo neřekl, zda byly postihy za nepořádek
u kontejnerů.
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Jan Müller, velitel městské police – kamera je na mostě. Je to poslední kamera, která není
digitalizována. Přes den se skládky kolem kontejnerů nedělají, večer kamera nesnímá. Bude to
řešeno.
Dana Čechová – říkali jste, že je možné si vzít další kontejner na bioodpad. Ne všichni občané si
vzali kontejner, když si vezmu druhou nádobu, proč mám platit za její vývoz 26 Kč. Mám
velký pozemek, kde mám dávat bioodpad? Co udělá město s nádobami, které si někdo
nevyzvedne? Kdo má malý pozemek, platí menší daně. My s většími pozemky platíme větší
daně. Platím poplatky za odpady, za stočné, i když nejsem napojena na kanalizaci.
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – je to v systému a vyhlášce. Město
zdarma vyváží jeden kompostejner. Máte možnost si bioodpad odvést do sběrného dvora.
Volné nádoby se rozdávají, ale lidé budou platit za odvoz další nádoby.
D. Čechová – jak lidé mohou být spokojeni s jednou nádobou na bioodpad?
Ing. Filip – dívali jste se, co bylo v kontejnerech na biologický odpad? Bylo tam něco, co tam
nepatří. Lidé tam dávali vše. Jednou to muselo přijít. Ti, co toho mají hodně, si budou muset
bioodpad odvézt.
Ing. Rulíšek – nádoby na bioodpad se objednávaly pro všechny nemovitosti v místních částech.
Ing. Vladimír Pustka, jednatel společnosti Slumeko – odvoz nebudete platit pokaždé. Jen když
využijete vyvezení nádoby. Chystá se dost zásadních změn v odpadovém hospodářství.
Bioodpad tvoří třetinu odpadu. Za 4 roky bude stát uložení tuny komunálního odpadu 2 000
Kč, dnes je to 500. Nejezdíme všude, auto nevyjede všude. Je to vše o penězích.
Starosta – mám 3,5hektarový pozemek. Budete to muset řešit. Dva kompostejnery to nevyřeší.
Druhou nádobu za sezonu zaplatíte 2-3x v době, kdy nejvíce roste tráva.
Milena Taubová – dotýká se mě rekonstrukce mostu vedle sklenáře. Kdy začne a jak dlouho to
bude trvat?
Ing. Žák – aktuálně čekáme na vydání stavebního povolení, poté se vyhlásí veřejná soutěž na
zhotovitele. Na přelomu července bychom chtěli zahájit stavební práce, které budou trvat 120
dnů. Před zahájením stavby vás oslovíme.
Starosta – bude třeba udělat přeložku vodovodního řadu.
M. Taubová – budeme mít problém s přístupem na pozemek, s parkováním tří vozidel.
Ing. Žák – budeme vás kontaktovat a hledat společně řešení.
Jan Holub, zastupitel – jsem zde poprvé. Co jsme vše udělali v Kopřivnici. V jaké kvalitě? Kolik
jsme vyhodili peněz za nekvalitní práci. Stavba hřiště byla předána ve velmi dobré kvalitě?
Rekonstrukce stála 5,5 mil. korun.
Mgr. Štěpán – byla to přístavba.
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J. Bonk – byla to rekonstrukce.
Starosta – podávání trestných oznámení nedělá městu dobré renomé.
Zbyněk Mechl – oprava příjezdové cesty par. číslo 551 po kanalizaci, kdy k tomu dojde?
Starosta – nejsme připraveni na všechno. Obraťte se na komisi.
Ing. Žák – náš odbor, Slumeko a pokud budou mít zájem člen místní komise – chceme projít celou
Lubinu, abychom mohli uplatit reklamace po kanalizaci.
p. Simič – v r. 1980-81 byl položen asfalt u bytovek, který nebyl dokončen. Ani po kanalizaci
nebyl dokončen. Je to ostuda.
Ing. Filip – byl jsem tam a fotil jsem to, informaci jsem předal dál.
p. Simič – u bytovek na cestě je přečerpávací stanice. Rozdíl mezi asfaltem a štěrkem je velký.
Auta to ničí. Je to ostuda, že to nebylo doděláno.
Ing. Filip – každý týden tam jezdí velké auto, které ničí cestu? Je to auto SmVaK? Budeme urgovat
SmVaK, zda je to v pořádku. Vzneseme dotaz, proč tam jezdí tak často a zda je to v pořádku.
Pak se bude řešit cesta.
K. Matula – chci se zeptat, proč řeší městská policie parkování aut na cestě ke kostelu? Proč
zastupitelé zvolení do zastupitelstva města za Lubinu, proč nekopou za naši místní část?
J. Müller – uličky jsou úzké, byl vznesen požadavek na městskou policii, aby strážníci
kontrolovali parkování. Parkovat se může tam, kde je prostor předepsaný zákonem. Strážníci
se snaží řešit problém domluvou, pokud ne, tak pak blokově.
T. Honč – obdobná situace je na přečerpávací stanici u nás na Holotě. Je tam často fekální vůz.
Asi přečerpávací stanice nefunguje tak, jak má. Ještě pořád platí plán, že Vlčovice a Mniší
budou napojeny na naši kanalizaci? Máme obavy, aby nám fekálie netekly ze záchodů.
Starosta – pořád to platí. Už to půl roku řešíme se SmVaKem. Projektanti dostali za úkol prověřit
kapacitu kanalizace. SmVaK přiznává problém s dešťovými vodami. Když hodně prší, je
problém. SmVaK bude zjišťovat, odkud se tam voda dostává. Možná je to z polí. SmVaK bude
zjišťovat, zda deštovka neteče i z okolních domů. SmVaK řeší i rodinné domy za
přečerpávačkou.
Místostarosta Šimíček – výkaly tekly panu Bortlovi. SmVaK tvrdil, že je vše v pořádku. SmVaK
tvrdí, že výjezdy jsou preventivní. Jednáme s SmVaKem, ale není to jednoduché.
J. Bonk – balastní vody, na to se mělo myslet při realizaci. Uznání reklamace po kolaudaci. Jak
dlouho budu čekat na opravu? Podepsal jsem, že mi to dáte do původního stavu. Neděje se tak.
Starosta – určitě na vás nikdo nekašle.
Mgr. Štěpán – na odboru řešíme reklamace po kanalizaci.
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Ing. Filip – v pondělí proběhla ve Větřkovicích schůzka, kterou svolal Katastrální úřad. Důvodem
byla obnova katastrálního operátu novým mapováním Větřkovic. Od Katastrálního úřadu
obdržíte leták. Po provedení digitalizace budou muset lidé podat nové daňové přiznání. Poté
poděkoval všem za účast.
Starosta – poděkoval všem za účast a členům komisí za spolupráci. Jsem rád, že jsme se nenechali
vtlačit do lávky. Dnes vidím jako důležitější vybudování odvodňovacího kanálu než postavení
lávky za 12 milionů korun.
Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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