MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání:
Místo konání:

15. 4. 2013
Kulturní dům Vlčovice

Zástupci města:

Ing. Josef Jalůvka, Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dagmar Rysová, Ing.
Jaroslav Šula, Ing. Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Vlčovice Ing. Radim Hyvnar a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomni:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan
Viskupič, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Jan Müller
(velitel městské policie), Ivana Rašková, RNDr. Lukáš Filip, Milan Kapica,
Karel Březina (Slumeko), Mgr. Dana Hoďáková (Kopřivnické noviny), Bc.
David Monsport (Kabelová televize)
Přítomno cca 44* osob
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupci města

Na úvod předseda Komise pro místní část Vlčovice Ing. Radim Hyvnar přivítal přítomné
a představil zástupce vedení města a členy komise.
Ing. Josef Jalůvka, starosta města, vyzval všechny přítomné k aktivní spolupráci
v nadcházejícím období, kdy bude probíhat aktualizace strategického plánu města, protože
město Kopřivnice získalo na jeho aktualizaci dotaci z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.
Mgr. Dagmar Rysová, garantka místní části Vlčovice, poděkovala za spolupráci za uplynulé
období nejen členům místní komise. Následně představila přítomné zástupce městského úřadu
Kopřivnice a příspěvkových organizací města a přiblížila program.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámila přítomné
s vyhodnocením Akčního plánu města Kopřivnice na léta 2012-2013 a s plánovanými akcemi
na rok 2013. Více informací na www.koprivnice.cz, RADNICE, DOKUMENTY
Ing. arch Milan Šmíd, architekt města, odprezentoval připravovaný projekt Cyklostezky Z Poodří
do Beskyd – úsek Lubina Vlčovice a přípravu cyklostezky Ke Křížku.
Diskuze
Občan – Zajímal by mě podíl investičních nákladů – srovnání Kopřivnice, Vlčovice, Mniší
a Lubina. Bude se pokračovat v úpravě silnice I/58? Připomínka ke svozu odpadů –
vloni jsme dali pytel s plasty k popelnici, Slumeko to odvezlo. Nyní se pytle nesvážejí?
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Rysová – U srovnání jde o dotaz z minulého roku? Vlčovice jsou stejně jako další dvě místní
části součástí Kopřivnice. Rozdělovat investiční či provozní náklady vůči Kopřivnici by
nebylo správné. Protože i občané Vlčovic využívají služby se sídlem v Kopřivnici, kde
nicméně dochází k jejich financování. Pro příští rok bude tento návrh zvážen.
Šmíd – Silnice I/58 je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD). Od r. 1994 se
začalo s přípravami obchvatu kolem Lubiny. Což trvalo16 let, než se obchvat
realizoval. V předloňském roce ŘSD nechalo ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem zpracovat projektovou dokumentaci trasy od Lubiny až do Frenštátu, p. R.,
trasa je stejná dle plánu. Náklady od Frenštátu do Lubiny tři čtvrtě miliardy korun.
Realizace v horizontu 15 let je reálná.
Jalůvka – Starosta doplnil informaci: původní plán byl realizace po roce 2018, současný plán
(po jednání s krajským úřadem 2014 – 2018). Bude potřeba řady dalších jednání,
nabízí se začít v rámci aktualizace Strategického plánu města. Rádi bychom, aby se
stavba realizovala v období 2014-18. Zatím však ještě nejsou plány dokončeny.
Rašková – Souhrnně se dá říci, že snaha města je, ale město nemůže nic slíbit za krajský úřad.
Březina – Systém svozu odpadu se nezměnil, možná mohlo dojít k úpravě harmonogramu.
Berte prosím také v potaz, že se sváží celý den. Ověříme si, proč ke svozu nedošlo.
Občan – Stalo se to dvakrát – popelnice byla vyvezena, pytle zůstaly.
Březina – Ověříme.
Hyvnar – Za místní komisi předložil dva návrhy:
1. Komise navrhuje provést vybudování chodníku před obchodem, protože parkoviště je
zabráno auty. Děti, když chodí do školy, procházejí v komunikaci.
2. Komise získala podnět občana, který nabízí v místě autobusové zastávky ve směru na
Mniší pozemek na prodej. Účel: vybudování širšího místa pro autobusovou zastávku.
Jde o nebezpečné místo – komise realizaci na vybudování výstupové místa podpořila.
Dále občan nabízí prodej pozemku na vybudování průchodu od komunikace až po část
zvanou Návsí. Komise doporučuje k výkupu a realizaci.
Rysová – Jde o záležitost posledních dnů, proto je nejprve nutné ověřit podmínky. Bude
záležet na několika dalších bodech, které se budou s majitelem muset dojednat:
rozměry a technické parametry nutné k dodržení účelu a v neposlední řadě
samozřejmě i finance.
Kapica – Navázal na pana Hyvnara. Chtělo by dořešit otázku z minulé schůze - byla řešena
otázka přechodu pro chodce a chodníku až k dolní zastávce a dále až k mostu na
Mniší. Co bude s chodníkem pokračujícím do Mniší, bude pokračovat až ke škole?
K cyklostezce – chci požádat, aby cyklostezku nevyužívali motorkáři. Nechtěl bych se
dožít, aby nám motorkáři po cyklostezce jezdili a došlo k úrazu dětí.
Rysová – K chodníku: Majitelé pozemků nesouhlasí s prodejem pozemků, proto přišla komise
s návrhem řešení chodníku s napojením na cyklostezku.
Cyklostezka – Např. na cyklostezce z Příbora jsou na začátku i na konci tři sloupky.
Čtyřkolky se tak na ni nedostanou. Pokud na ni vjedou ze strany pole - to ošetřit nelze.
Není možné, aby cyklostezku hlídali policisté, chci vás požádat, abyste se snažili řešit
takovéto nešvary mezi sebou, než za pomoci policie nebo veřejných vystoupení.
Občan – Bude cyklostezka i pro in-line brusle?
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Šmíd – Cyklostezka je společná pro cyklisty i chodce, tedy primárně ne. Ale v úseku 1,2km
povrch bude vhodný i pro in-line brusle.
Starosta – Cílem je, aby cyklostezku využívalo široké spektrum uživatelů – tedy jak in-line
bruslaři, tak cyklisté i chodci.
Žák – Vedoucí odboru majetku města informoval přítomné o možnosti zúčastnit se aukce na
nákup elektrické energie. Přiblížil podmínky – úřední hodiny společnosti a co vše
občané musí mít s sebou.
Rulíšek – Vedoucí odboru životního prostředí informoval přítomné o harmonogramu svozu
biologicky rozložitelného odpadu. Dále o akci v rámci mezinárodní kampaně Den
Země – Likvidace autovraků. Poslední informace byla o Aktualizaci Lašské naučné
stezky – fotosoutěž.
Občan – Opět zazněla žádost pro prezentaci v příštím roce - rozdělení investičních nákladů
(Kopřivnice, Mniší, Vlčovice, Lubina). Myslím si, že je to informace, kterou by lidé
vědět měli.
Hyvnar – Předseda komise poděkoval přítomným za účast.
Rysová – Vyzvala přítomné, že pokud tuto informaci budou požadovat dříve, mohou se přijít
osobně informovat za ní. Zároveň připomněla, že rozpočet města je každoročně
zveřejněn na webových stránkách města a všichni občané mohou chodit na jednání
zastupitelstva města, tudíž k rozpočtu a jeho sestavování se vyjadřovat mohou každý
rok. Zapracování podobné informace do prezentace na příští rok bude zváženo,
protože je nutné zvážit, za jaké časové období. Jakým způsobem finance vyjádřit
apod.
Občan – Navrhuji desetileté období.
Rysová – Závěrem jednání místostarostka požádala přítomné o shovívavost, protože při
rekonstrukci toalet místního kulturního domu, která je na letošní rok plánována, bude
muset být celý objekt alespoň na týden uzavřen.

Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Ivana Rašková
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