MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší
Datum konání: 27. 4. 2010
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Jan Jalůvka, Dagmar Rysová, Ing. Josef Jalůvka, Vladislav Kryške,
Mgr. Zdeněk Krajčír, Ing. Josef Jiřík

Za město byli dále přítomní pracovníci:
Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. arch. Milan Šmíd,
Ing. Radomíra Michálková, Ing. Mgr. Lucie Petříčková, Miloš Sopuch,
Martin Lapčík, Jan Müller, Ing. Lumír Kaválek,
Přítomno cca 60 občanů místní části

Jan Jalůvka: přivítal přítomné na setkání. Letošní pozvánky jsme roznášeli osobně, proto je
možná vyšší účast.
Ing. Jalůvka: přivítal přítomné. Chtěl bych navázat na loňskou rozpravu. Jsme tady pro vás,
poté, co budete seznámeni s připravenými zprávami, vám budeme odpovídat na
vaše dotazy. Některé věci jsou na dobré cestě, městu se na některých úsecích
daří, doufám, že se bude dařit i s akcemi pro Mniší.
Jan Jalůvka: seznámil občany s činností komise za uplynulé období. Místní komise kromě
běžné činnosti se vyjadřovala k různým požadavkům, stížnostem. Řešení
požadavku na kácení topolů – ty byly vykáceny. Zvýšení bezpečnosti u školy –
vodorovné dopravní značení a omezení rychlosti na komunikaci u školy,
vykáceny stromy – pokácení jen části stromů, další možná později. Stromy na
hřbitově – přislíbeno pokácení 5 – 7 stromů, dosud nerealizováno. Omezení
průjezdu kamionů přes obec, požadavek na řešení dopravní bezpečnosti u Růžů
– zatím řešeno dopravním značením. Požadavek na rekonstrukci školy – je to
priorita jak školy, tak komise. Podali jsme požadavek na rekonstrukci školy v co
nejkratším termínu. Ve spolupráci s rodiči dětí ze ZŠ Mniší jsme řešili požadavek
dozoru na převádění dětí u školy – zajištěno. Stromy u zastávky vykácení – byly
vykáceny.
Požadavek na rozpočet roku 2010 – prioritou je rekonstrukce školy, chodníku,
úprava prostoru u autobusové zastávky včetně výkupu pozemku, výměna
vývěsních skříněk, úprava prostranství v okolí kulturního domu, oprava místní
komunikace a další ... Měli jsme celkem 16 požadavků vycházejících ze znalostí
komise a žádosti a připomínky občanů.
Stížnosti – špatná kvalita místního rozhlasu v dolní části obce, bude realizováno.
Další požadavek na posečení zahrady u domku nad hasičárnou – vlastník
nemovitosti je v Praze, není s ním možná komunikace. Stížnost občanů na
zrušení jednoho místa na BRKO – vlastník nesouhlasil, domnívali jsme se, že
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kontejner je na veřejném pozemku. Bohužel – kontejner byl následně přemístěn.
Další možnosti na stížnosti kvalitu příjezdové komunikace k dvěma rodinným
domkům. Řešili jsme stížnost na město – nebezpečí při průjezdu v zatáčce kolem
jednoho domu. Další stížnost – na zrušení nebo přemístění nádoby na
separovaný odpad. Dali jsme souhlas na prodej části pozemku k narovnání
skutečného stavu. Stanovisko k nabídce pronájmu nebytových
prostor
v kulturním domě.
Dále občany seznámil se všemi investičními akcemi, které byly provedeny
v uplynulém období.
Ing. Lenka Šimečková: seznámila přítomné se schváleným Akčním plánem, prioritami místní
části Mniší, zhodnocení realizace Akčního plánu za období 2009 – 2010,
plánovanými aktivitami na období 2010 – 2011. Občané se tak dozvěděli, že vloni
bylo v obci investováno 2 366 700 Kč.
Mgr. Krajčír:

pohovořil bych tím, že včera na schůzi ve Vlčovicích se hodně diskutovalo
o rekonstrukci základní školy a vybudování chodníku. Je to dobře, že se cítí
spojeni s vaší obcí. Máte společný klub důchodců a je dobře, že máte zájem
o jedno školství. Jedním z cílů rekonstrukce základní školy – je navýšení
kapacity školy. Chceme dokončit 1. – 5. ročník. Byla podána žádost na rozšíření
kapacity školy.

Jan Jalůvka: - dalším bodem je jednání o významných rodácích. V roce 2005 byli dva naši
rodáci Augustin Haidušek a Ignác Galia zapsáni mezi významné osobnosti
města Kopřivnice. Chtěli jsme, aby obyvatele obce věděli něco o těch rodácích.
Informace o těchto rodácích vám předá ředitel Technického muzea.
Ing. Kaválek: představil rodáky a podal základní informace o lidech, kteří se lidí z Mniší se
proslavili kdekoliv ve světě.
Ing. Michálková: pozvala na výstavu do Frenštátu na expozici rodáků, kteří opustili republiku.
Jan Jalůvka: informace o chodníku v obci. Letos se bude připravovat projektová dokumentace,
proto jsme přizvali pracovníka radnice, aby vám to osvětlil.
Martin Lapčík: letošní rozpočet počítá s půlmilionovou částkou na projektovou dokumentaci.
Samotná realizace je rozdělena do pěti etap, kterou občanům detailně přiblížil.
Výběr zpracovatele je před dokončením, čekáme na připomínky z dnešní
schůze, aby byly do zadávacích podmínek soutěže zapracovány. Po otevření
obálek bude realizována ta část, na kterou budou finance. Bude vybudován
chodník ve směru od základní školy na Hukvaldy, z důvodu špatné krajnice
a vybudovaná kanalizace od mostu od Lubiny až po křižovatky. Kanalizace zatím
není prověřena. Do konce roku bude vydáno územní rozhodnutí, stavební
rozhodnutí bude vydáno na začátku příštího roku. Vlastníci soukromých
pozemků při budování chodníku budou vždy osloveni. S dokumentací je možno
se seznámit.
Mgr. Krajčír:

Vyzval občany k součinnosti, aby nenastala taková situace, jako ve Vlčovicích,
kde jsou chodníky budovány po částech, protože někteří nechtějí prodávat své
pozemky potřebné k jejich realizaci.
Poté podal informace na uzavírání smluv na odvod odpadních vod. Na konci roku
2009 proběhla neočekávaná kontrola ze strany České inspekce životního
prostředí na odpadní vody. Byli jsme upozorněni na skutečnost, že každý občan,
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který vypouští odpadní vody do městské kanalizace, musí mít sepsanou smlouvu
s městem. O ceně za stočné je předběžné se zatím bavit, protože ta musí být
nejdříve stanovena. Roky se tady nedělalo nic, musíme začít konat. Bude vás
navštěvovat zástupce naší městské firmy – firmy Slumeko. Cena může být dle
tabulky od 0 až po 2 500 Kč za osobu a rok. V Lubině je to horší, protože do
konce roku musí mít občané podepsanou smlouvu s městem a pak s novým
správcem nově budované kanalizační sítě, pokud se napojí.
Filip Apjár:

upřesnil informace Mgr. Krajčíra. Smlouvy budou sepisovány osobně v každé
domácnosti. Týká se to lidí, kteří jsou napojeni na městskou kanalizaci. Netýká
se těch, kteří mají žumpy.

Mgr. Krajčír:

lidé, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, musí prokázat, jakým způsobem odpady
likvidují.

Jan Jalůvka: vyzval občany k diskuzi.
Ing. Jiřík:

požádal občany o vyplnění dotazníku, který pomůže radnici zkvalitnit příští
veřejnou schůzi.

Občanka:

chtěla bych objasnit, aby nám Mgr. Krajčír řekl, jaká je šance, že získáme dotaci.

Ing. Jalůvka: město podalo osm svých projektů, dvě třetiny projektů budou uspokojeny.
Doufáme, že my budeme s naší žádostí uspokojeni. Do takových oprav bychom
se sami nemohli dát.
Čekáme, jak dopadnou výsledky zápisů ze školek a poté rozhodneme, zda
budeme rozšiřovat kapacitu místní školky o jedno oddělení.
Ing. Michálková: situace ve školce 9 dětí opouští, nových žádostí je 23, pokud mají být
uspokojeni zájemci, kteří mají děti mladší 3 let, kapacita školky nebude stačit. Po
rekonstrukci by oddělení nebylo naplněno – jen z 50 %, je třeba řešit tuto situaci,
zda by rodiče z Vlčovic, Kopřivnice vozili své děti do Mniší.
Ing. Jalůvka: na radnici řešíme situaci, zda vyjít vstříc všem, nebo umístit ty starší děti.
Mgr. Krajčír:

věřím, že to vyjde. Máme dobře zpracovaný projekt. Pokud ne, pak máme šanci
dostat krajskou dotaci, nebo ze státního rozpočtu. Budeme žádat napříč
politickým spektrem a tuto situaci budeme řešit.

Ing. Jalůvka: připomněl úspěchy města ze soutěže Město pro bussinnes, kde město se
umístilo na prvním místě v kraji v kategorii získaných dotací.
Další občan: jak ty děti do školy dostat. Zda městská policie měří rychlost u školy. Když tam
postavíte paní Fojtíkovou, aby kontrolovala děti, jezdí řidiči od Hukvald obcí
80km rychlostí. Neděláte s touto situací nic. Je městská policie vybavena radary?
Mgr. Krajčír:

hledali jsme skulinku v zákoně. Paní Fojtíková je tu pro to, aby hlídala děti. Nemá
pravomoc zastavovat auta, má usměrňovat děti. Městská policie má radar.
Zákon nutí městskou policii před měřením postavit ceduli – měření rychlosti.
Pokud je tam cedule – řidiči rychlost zmírní, po jejich odstranění se situace
změní. Měření rychlostí probíhá několikrát za rok i v Mniší.

Jan Müller:

dopravní inspektorát – měří rychlost, přislíbil nám to, my nemůžeme měřit
rychlost, protože nemáme povolení. Budeme znovu žádat dopravní inspektorát
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a Mniší opět do naší žádosti zařadíme. Strážníci na kolech nebo v autech ty
motorkáře nechytíme. Jsou to i místní.
Pan Petr:

předal písemný nesouhlas proti návrhu řešení kritické situace u jeho baráku.
Nesouhlasil s řešením. Jednání probíhalo osobně.

Paní Švrčková: jak daleko může být kontejner od oken. Komise se chovala arogantně vůči
mému synovi. Výtka vůči komisi. Jsem nemocná a nikdo mi v období Vánoc
nepomohl s úklidem místa u mého domu. Kontejner stojí pět metrů od mého
domu. My jsme si zjistili, že to stanoviště je před naším domem pět let.
Jan Jalůvka: oponoval proti jednání. K žádnému arogantnímu jednání nedošlo. Když jste si
koupili barák, kontejnery už tam dávno stály. Lidem vadí nepořádek kolem
kontejnerů. Požadavek jsme dali na Slumeko. Berte ohled na lidi z horního
konce. Pokud by bylo stanoviště zlikvidováno, tak to lidé budou muset vozit
podstatně dále. Naše stanovisko komise je – nesouhlasit s přemístěním
stanoviště z důvodu nedostupnosti obyvatel a techniky.
Mgr. Krajčír:

usměrnil občany, aby se záležitost změny kontejnerového stání tady neprobírala.
Komise se tímto problémem bude za mé přítomnosti zabývat znovu, požádám
členy komise o to.

Ing. Jalůvka: připomněl historii řešení tohoto problému – sám se tím zabýval, proto komise
i pracovníci radnice potvrdila, že stěhování kontejnerů není vhodné.
Ing. Rulíšek: byli jsme zde 2x – žádné vhodné místo jsme nenašli.
Paní Křístková: nepořádek dělají místní. Harmonogram je znám, dle něho odpady vyvážíme.
Slumeko to při odvozu uklízí. Kontejner je deset metrů od oken a po vývozu je
místo uklízeno, je to kontrolováno. (Tuto skutečnost po schůzi ověřila p.
Křístková osobně, a to včetně přeměření vzdálenosti kontejneru od oken
stěžovatelky.)
Jan Jalůvka: tuto situaci řešte se Slumekem. Komise předá vyjádření městu a samo to bude
řešit. Já za sebe nedám jiné stanovisko.
Ing. Jalůvka: ukončíme tuto diskuzi. Pokud se nenalezne shoda, bude místo zrušeno. Dobrá
vůle byla, ale řešení se nenachází. Je to škoda. Přejdeme k dalším dotazům.
Pan Aleš:

zda existuje vyhláška na sečení trávy, používání sekaček v neděli.

Mgr. Krajčír:

je to vyhláška o veřejném pořádku.

Ing. Rulíšek: Návrh na vymezení doby pro zákaz používání sekaček a dalšího zařízení
vydávajícího nepřiměřený hluk byl v návrhu, ale komise toto ustanovení z návrhu
vyhlášky vyřadila.
Mgr. Krajčír:

k vyřazení došlo protože není možná účinnost a kontrola. Každá generace
politiků se tím bude zabývat. Jsou lidé, kteří chtějí mít v neděli klid. Jsou ale lidé,
kteří jindy než v neděli nemají čas.

Ing. Jalůvka: v minulosti měli lidé navzájem ohled. Záleží na tom, zda se dohodnete, pak jsme
povinni to navrhnout do vyhlášky. Situaci lze řešit přes místní komisi, ta je pro
nás poradní orgán.
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Ernisová:

co se bude dělat s břízami na hřbitově. Kdo zaplatí škodu, když spadlý strom
poškodí hrob.

Jan Jalůvka: touto situací jsme se v komisi zabývali.
Ing. Rulíšek: dvě z těch bříz půjdou na podzim. Pokud padne strom, který je v majetku města,
pak se škoda hradí z pojistky města.
Starší pán:

poděkoval, jak se starají o údržbu cest a úklid v obci. Proč neudržují silnici ve
směru na Hukvaldy? Proč neuklízejí štěrk.

Mgr. Krajčír:

komunikace patří kraji. Slumeko upozorňuje Správu silnic Moravskoslezského
kraje na problémy s údržbou. Tuto skutečnost potvrdil přítomný ing. Pustka.

Ing. Jalůvka: každý se stará o svůj majetek. My je můžeme pouze upozornit.
Pan Merta:

poděkoval Slumeku za práci kolem kulturního domu.

Pan Lichnovský: zákon o odpadních vodách. Vysvětlete mi, komu kanalizace patří?
Filip Apjár:

město je povinno platit poplatek, když přesáhnou odpadní vody vypouštěné do
kanalizace a dosáhnou určité limity. Město může platit pokuty za to, že občané
vypouští nevyčištěné odpadní vody do řeky. Pokud by tady byla čistička
odpadních vod, poplatky by byly menší. Tento poplatek se platí České inspekci
životního prostředí za znečištění řeky.

Reakce občanů: postavte čističku odpadních vod. Platí ta výjimka, nebo jaká je situace.
Ing. Rulíšek: nařízení EU na budování čističek odpadních vod platí. Co bude dál, se neví.
V Lubině se čistička bude stavit.
Pan Alois:

kolik stojí kubík a zda je tady rozvod užitkové vody.

Ing. arch. Šmíd: rozvod užitkové vody je pouze v areálu Tatry. Pro běžné občany rozvod
užitkové vody neexistuje.
Občan:

jak se bude situace s budováním čističek řešit v Mniší. Je jasná strategie, že
kanalizace bude v Mniší realizována.

Apjár:

stávající občané napojeni na kanalizaci budou platit stočné. Stočné je shodné
s odebraným množstvím vody ze SmVaKu.

Ing. Jalůvka: Slumeko se pouze stará o místní kanalizaci. Studie se v Mniší řešila
a diskutovala před dvěma lety. Odborníci řekli, že v Lubině se vybuduje
kanalizace a na ni se napojí Vlčovice a Mniší. Tato koncepce se nezměnila.
Záleží na financích a na výsledku voleb. My máme jasno, centrální kanalizace
vybudovat ve všech místních částech.
Občan

na co budou použity poplatky vybrané za stočné?

Ing. Jalůvka: na vybudování veřejné přípojky a provozování samotné sítě stojí hodně.
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Občan:

stanovení ceny na výkup pozemků pod cestou? Kolik na to má město? Někteří
lidé si začali nárokovat některé části pozemků pod cestou.

Ing. Jalůvka: ceny jsou odhadní, město má každý rok v rozpočtu vyhrazeny peníze na výkupy
pozemků.
Mgr. Krajčír:

přiblížil postup radnice při vykupování pozemků pod komunikace. Člověk, který
vám bránil v průjezdu obslužné komunikace, byť je v jeho vlastnictví, to nemůže.
Bude město tuto komunikaci vykupovat?

Pan Pištělák: zda došlo k narovnání skutečností v pozemcích kolem komunikace. Proč tuto
situaci neřešíte.
Mgr. Krajčír:

situací se zabývala místní komise, s vlastníky se jednalo. Problémem se
zabývala také rada města. Je to váš problém.

Ing. Šmíd:

tato situace není k jednání tady na fóru. Jednání k tomuto problému proběhlo, až
bude v rozpočtu dostatek financí, může dojít k dohodě.

Ing. Jalůvka: navrhl osobní jednání a řešení situace.
Občan:

Zda by nešlo, aby Slumeko se staralo o všechny veřejné prostory v obci, jak je
tomu ve Vlčovicích – sečení, úklid. Místní občané sice uklízejí, ale nemají to kam
vyvážet.

Pan Merta:

tuto situaci jsem řešil na radnici, je to o penězích. Řešení je nastartováno.

Mgr. Krajčír:

jak je to možné? Sečeme trávu na pozemcích ve vlastnictví obce.

Ing. Rulíšek: tady si tu udržuje místní komise, proto to nebylo zařazeno do plánu. Sec se bude
podle plánu. Okolí se seče dvakrát ročně.
Mgr. Volná:

zda by se nedalo zajistit sečení školní zahrady? V minulosti jsme měli člověka,
který pracoval zadarmo, ale nikdo mu neplatil jízdné. Spolupracovali jsme
s odborem, který tyto lidi zajišťoval.

Mgr. Krajčír:

škola dostává na to peníze z rozpočtu, může se domluvit s firmou, ale musí si to
zaplatit.

Pan

poděkování za investice do hasičárny. Co se týče sečení, to si děláme sami.

Další pán

požadavek na sečení a úklid hřbitova, aby byl uklizen jako ve Vlčovicích.

Pí Křístková: práce zajišťuje správce, který má za to odměnu. Z důvodu připomínek dostane
napomenutí.
Ing. Hynek Rulíšek: upozornil občany a vyzval je ke spolupráci na projektu lokalizace starých
ekologických skládek. Firma, která projekt zpracovává, hledá pamětníky, kteří by
ji mohli cokoli sdělit k historii skládky. Pamětníci se mají hlásit na odboru
životního prostředí, který předá kontakty zpracovatelské firmě.
V Mniší se jedná o skládky: Pod Velovou (lokalita č. 5), Přední potok (lokalita č.
6), lokalita č. 7 – Nad Marakovými, ve Vlčovicích: lokalita č. 9 – hluková dráha
Tatry, lokalita č. 10 Pod břehem (bývalá skládka Tatry)
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Paní Pištěláková: bývalé JZD – co s tím, jak se dá zlikvidovat jeho stavba.
Ing. Jalůvka: město má možnost dostat dotaci na jejich zlikvidování, ale musí to být v jeho
majetku. Pokud by to městu předal, nebudeme to draze vykupovat. Pokud městu
nabídne pozemek, pak se tím budeme starat.
Pan Merta:

co zamýšlíte s těmi skládkami?

Ing. Rulíšek: nejdříve musíme zjistit, co na nich je. Pak se to bude řešit.
Jan Jalůvka: ukončil a poděkoval občanům za účast.
Ing. Jalůvka: překročili jsme čas, jsem překvapen, že mi dnešní schůze připomínala výrobní
poradu. Pokud se nebude možné domluvit, nabízím se, že pomůžu s jednáním.
Je zbytečné tady se osobně osočovat. Poděkoval místní komisi za odvedenou
práci. Poděkoval hasičům a osvětové besedě, že je vidět, že obec žije a že se
tady udělal kus práce. Poděkoval všem, kteří pomáhali při povodních.

Zápis vypracovala: Dana Hoďáková
Vyhodnocení evaluačních dotazníků
Účel: sběr námětů k vylepšení setkávání s veřejností.
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Pí. Ing. Šimečková - velmi
pěkně připravené
podklady.

s čím jste
nebyl/a
spokojen/a
,doporučte
konkrétní
změny

s čím jste
byl/a na
jednání
spokojena
?

místo
termín a
čas
množství
obdrženýc
h podkladů
srozumitel
nost
podkladů
srozum.
prezentova
ných
informací
délka času
pro diskuzi
celkové
hodnocení
akce

Hodnocení akce

Jsem velmi nespokojen, že
mám platit stočné za vodu,
když místní potok bude
neustále špinavý a
smradlavý. Nebylo řečeno
do kdy bude kanalizace
vybudována a hlavně
nějaké záruky. Nerad bych,
abych jenom platili a životní
prostředí se nám nezlepšilo.
(potok).

Překvapen vysokou účastí,
konstruktivní průběh
Zbytečné diskuse - umístění
schůze - informace
kontejnerů, odpad. vody.
(chodník, oprava školy,
kanalizace).
Já mám radu, aby se
S informacemi, které byly
schůze nevyvíjela tímto
poskytnuty.
způsobem.
-
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Zastupitelé města dovedli v
plné míře odpovídat na
dotazy občanů. (p. Zdeněk
Krajčír)
Nejde o nespokojenost, ale
jako námět pro další aktivity
města (v rámci jednoho z
bodů strategického plánu) a
Zajištění informovanosti
investice je potřeba
(letáky) OK. Komunikace
rekonstrukce pozemní
na dobré úrovni.
komunikace mezi RD pana
Dvořáka směrem na pružiny
(směr Tichá).
Arch. Ing. Šmíd používá
Průběh v pořádku.
informace jednostranné a
Seznámení s plánem v
např. znemožňující spokoj.
pořádku, doufám, že dojde
bydlení, tedy nejprve stavby
i na realizaci, hlavně MŠ a
bydlení v Mniší v lokalitách,
ZŠ Mniší.
kde jiné stavby stojí.
Arch. Šmíd používá tvrzení
nepodložená, založená na
neúplných až nepravdivých
informacích.
S informací o placení za
stočné - velice
šalamounské.
S množstvím zástupců
města, kteří se setkání
zúčastnili.
Zpracování strategického
plánování.
-
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