MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 24.3.2014
Místo konání: 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 přítomní:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan
Viskupič, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Bohuslav Hrušovský, Ing. Kamil Žák,
Miloš Sopuch, Jan Müller (velitel městské policie), Romana Bukovská,
RNDr. Lukáš Filip, Milan Kapica (zastupitel), Karel Březina (Slumeko),
Ing. Vladimír Pustka (Slumeko), Filip Apjár, DiS. (Slumeko), Mgr. Dana
Hoďáková (Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 54* 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. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2013-2014 a informace
o akcích plánovaných na další období
2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města na období 2007-2022 – diskuze
s občany a navrhování konkrétních akcí pro místní část
3. Shrnutí diskuze a hlasování o prioritách z pohledu občanů
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 upozornil přítomné, že dnešní setkání je věnováno hlavně
budoucnosti. V rámci tohoto setkání budou občané seznámeni s plněním Akčního plánu pro rok
2013/2014 a také s dosavadní prací na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na
období 2007-2022.
Mgr. Dagmar Rysová, garantka místní části Vlčovice poděkovala za spolupráci za uplynulé
období nejen členům místní komise a upozornila na to, že Vlčovice jsou nedílnou
a rovnoprávnou součástí města Kopřivnice.

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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování seznámila přítomné
s vyhodnocením Akčního plánu města Kopřivnice na léta 2013-2014 a s plánovanými akcemi
pro rok 2014. Více informací na www.koprivnice.cz, RADNICE, DOKUMENTY.
Poté přiblížila občanům prozatímní proces tvorby aktualizace Strategického plánu, od vytvoření
průzkumu podnikatelského prostředí po definici prioritních oblastí atd. Více informací na
www.koprivnice.cz, RADNICE, STRATEGICKÝ PLÁN.
Přítomným byly také představeny už konkrétní aktivity, které jsou v rámci aktualizace
Srategického plánu navrženy a Vlčovic se přímo dotýkají.
Diskuze
Občan - Vznesen návrh na úpravu projektové dokumentace před KD Vlčovice, změnu u RD
č. p. 174 - změnit údržbu nebo rozšíření chodníku. Stroje se při zimní údržbě boří do
trávy.
Šimečková - Projektová příprava se teprve chystá, tento požadavek bude v rámci její tvorby
zařazen.
Kapica - Dotaz, zda je možné zařadit do Akčního plánu pro rok 2014 rozšíření vysílání KTK i do
místních částí.
Jalůvka - Upozornil, že do Akčního plánu pro rok 2014 už vkládat nic nelze - je schválen.
Představil však projektový záměr KTK pro letošní rok, tzv. metropolitní síť, kdy bude
ve městě položeno 20 km optického kabelu. V místních částech je tato investice
z důvodů nízkého počtu uživatelů nereálná, nicméně se uvažuje o šíření signálu
vzduchem.
Kapica - Dotaz na úpravu chodníku u silnice I/58. Zda bude řešen v rámci úpravy „dolní konec“
(od zastávky po most - směr Mniší).
Viskupič - Sdělil, že chodník bude začínat u zastávky Kopřivnice, Vlčovice, rozc. a bude
pokračovat ve směru na Mniší.
Kapica - Podal dotaz týkající se představy o zadržování vody v krajině (jedno
z plánovaných opatření v rámci aktualizace Strategického plánu) i zda se při plánech
jedná s Povodím Odry. Uvedl, že ve Vlčovicích se žádná voda nezadržuje, není zde
žádné zadržovací kameniště.
Rulíšek - Odpověděl, že se zatím čeká na schválení projektu aktualizace SP zastupitelstvem
města. Pokud bude projekt schválen, bude následně zpracována studie na zadržování
vody v krajině, která celou situaci vyhodnotí a podle následně navržených opatření
bude město postupovat dále. Také doplnil, že všechny tyto kroky budou samozřejmě
s Povodím Odry projednávány.
Občan - Navrhl dvě řešení na rozšíření chodníku před místní samoobsluhou z důvodu stromu,
který zasahuje do části chodníku a při větší koncentraci lidí, se toto místo stává
nebezpečným. 1. odsazení stromu, 2. vytvoření výhybky kolem stromu.
Viskupič - Chodník ani parkoviště v míněné lokalitě není zatím vyprojektováno, nicméně se
plánuje, že při realizaci této projektové dokumentace se začne právě před místní
samoobsluhou.
Občan - Dotaz ohledně vybudování splaškové kanalizace. Zda se bude dělat anebo zůstane
stávající. Připomínka, že při případné realizaci splaškové kanalizace by se mělo
počítat s novým trasováním místní komunikace i cyklostezky.
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Viskupič - Ve Vlčovicích bude splašková kanalizace nejdříve za 5 let a počítá se s jejím
napojením přes Lubinu do Kopřivnice.
Jalůvka - S vybudováním splaškové kanalizace je počítáno ve všech místních částech a budou
napojeny právě na tu lubinskou. Nyní čekáme na vhodný dotační program, protože
bez dotačního příspěvku není možné tento projekt zrealizovat. V příštím roce se počítá
se zpracováním projektové dokumentace, která by měla samozřejmě počítat i s novým
trasováním komunikace i cyklostezky.
Občan - Upozornil na stávající chodník podél cesty I/58, kdy je u každého domu chodník
přerušen obrubníkem, hlavně v zimním období tato skutečnost komplikuje údržbu.
Šmíd - Vysvětlil, že pokud se jedná o chodník kolem komunikace I. třídy, musí být kvůli
bezpečnosti zvednut o cca 10 cm. Dalším problémem je ochota vlastníků tzv.
předzahrádek spolupracovat a poskytnout část svého pozemku k výstavbě chodníku.
Z těchto důvodů je proto velmi složité udělat souvislé chodníky.
Hyvnar - Upravil informaci z loňského setkání, kdy uvedl, že bude možno realizovat propojovací
chodník u zastávky Kopřivnice, Vlčovice, rozc. Mniší k Návsi. Realizace tohoto
propojovacího chodníku není možná, je zde problém s vlastníky pozemků, kteří ho
nechtějí prodat městu za cenu obvyklou.
Dále vyzval město, aby zabránilo zabrání komunikace 949/1 (spojnice mezi
Balcárkem, Prašivkou a Mikulenkou) - díky výstavbě trojdomků došlo k tomu, že je
spojnice zavezena hlínou a je celkový terén je zvednutý. Majitel trojdomí si nyní část
cesty vysypal kameny a chystá se pozemek zaplocovat.
Občan - Majitel řešeného pozemku viz výše. Plot zde dělat nehodlám, pozemek vyměřoval
s geodetem, proto není možné, že by zabíral i území, které mu nepatří.
Jalůvka - P. Hyvnar provedl kontrolu na místě, nyní je třeba prověřit i práci Stavebního úřadu
a dalších zainteresovaných subjektů. Po prošetření těchto skutečností se tímto
problémem může město dále zabývat.
Rysová - Kvitovala veřejné přihlášení vlastníka pozemku k tomuto problému a navrhla řešení
situace přímo na místě se zástupci vedení města, místní komise a samozřejmě
vlastníkem pozemku.
Občan - Dotaz na možnost při sběru BRKO i přistavení štěpkovače, aby se velké větve mohly
naštěpovat a poté vložit do kontejneru.
Březina - Větve jsou velkým problémem, pokud jsou v kontejneru, musí je náš pracovník na
kompostárně ručně roztřídit. Slumeko štěpkovač vlastní.
Rulíšek - Uvažujeme o tom, že v příštích letech zajistíme štěpkování v určitý den
a naštěpkujeme lidem připravené větve. Letos je také v Kopřivnici zaveden nový
systém, kdy jsou zájemcům přidělovány kompostejnéry.
Občan - Dotaz týkající se zlepšení slyšitelnosti městského rozhlasu, zda bude toto řešeno
v rámci nového bezdrátového rozhlasu.
Jalůvka - Nový bezdrátový rozhlas by měl jít určitě slyšet lépe, jsou pro něj zpřísněna kritéria.
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Rulíšek - V ostatních městech, kde je bezdrátový rozhlas používán, se nevyskytují se
slyšitelností žádné větší problémy a jsou s ním velmi spokojeni. Jeho instalace by
měla proběhnout do konce tohoto roku, tj. 2014.
Kahánek - Upozornil na to, že by se mělo zlepšit hlavně hlášení z místního rozhlasu - ten je
špatně slyšitelný. Vyzval místní údržbu o nápravu.
Občan - Upozornění na znečištěnou komunikaci v místě křižovatky U Nového křížku.
Komunikace je znečištěna hlínou směrem do Kopřivnice, nikdo zatím neprovedl
nápravu a úklid.
Šmíd - Vysvětlil, že komunikace není ve vlastnictví města a jde o krajskou komunikaci. V místě
se nachází deponie společnosti Teplo Kopřivnice, která bude na tuto skutečnost
upozorněna.
Občan - Dotaz na stočné - ti, co podepsali, mají slevy na poplatcích? Jak je to s vymáháním
podpisů a smluv?
Apjár - Objasnil, že kdo je podle paspartu napojen a nepodepsal smlouvu, byl předán ke
správnímu řízení na odbor životního prostředí města. Upřesnil, že lidí, kterých se toto
týkalo, bylo 17, z toho nakonec zatím 4 nebo 5 osob nepodepsalo. Pokud však
nedoloží to, jak nakládají s odpadními vodami, mohou v rámci tohoto řízení dostat
pokutu až 50 000 Kč.
Občan - Prosba, zda by Slumeko mohlo v ročních intervalech informovat obyvatele, co se děje
na místní kanalizaci, či případně, co všechno se připravuje.
Březina - Přislíbil, že informace se budou objevovat na stránkách společnosti.
Občan - Upozornění na staré a poškozené kanálové poklopy v křižovatce. Dva roky už se
s problémem nic neděje.
Apjár - Vysvětlil, že na křižovatce je velice problémové místo, kdy je potřeba širšího záboru
území, protože se bude muset zasáhnout do větší hloubky. Nicméně jsou tyto poklopy
v řešení.
Kapica - Dal podnět k řešení porušování zákona u řady nemovitostí, které vypouštějí odpadní
vody přímo do vodoteče. Upozornil, že je nutné tento problém vyřešit.
Rulíšek – Může být nějaká vyúst, ale je problém zjistit, odkud začíná. Na základě podnětu
můžeme řešit.
Jalůvka – Ten podnět začal.
Kašuba – Podnět je na celé Vlčovice. Jak z Vlčovic, tak z Mniší to teče do Lubiny. Je na konci
místní kanalizace ČOV?
Apjár – Lidé, kteří stavěli, mají povolení, že jejich předčištěná voda teče do kanalizace. Záleží
na tom, kdo vydal povolení.
Občan – Podle zákona měly být všechny septiky předělány na žumpy, a ty pak vyváženy.
Neslyšel jsem, že by se vypouštění odpadních vod na schůzi řešilo.
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Odpověď OŽP – Vysvětlení výše uváděných pojmů.

septik:

žumpa:

čistící zařízení sloužící k hrubému čištění odpadních vod, které je tvořené
dvěma nebo třemi propojenými sedimentačními komorami, poslední je
opatřena odtokovým kanalizačním potrubím, účinnost čištění 30 – 40%.
bezodtoká, vodotěsná jímka sloužící k akumulaci odpadních vod,
nedochází zde k čištění odpadních vod, nesmí být opatřena odtokovým
potrubím, veškerá akumulována odpadní voda musí být vyvážena
fekálním vozem k vyčištění na kapacitní čistírnu odpadních vod.

Úvodní věta v dotazu občana je nepřesná a nesprávná. Žádný zákon (č. 254/2001 Sb.,
zákon o vodách ani č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích) nestanovuje
povinnost přestavět septiky na žumpy.
Povinnost toho, kdo produkuje odpadní vody je s těmito vodami nakládat dle výše
uvedených právních předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení, možností je více.
Odpadní vody lze vypouštět do oddílných nebo jednotných kanalizací v kvalitě,
kterou stanovuje „Kanalizační řád“. Pokud je kanalizace ukončena čistírnou
odpadních vod je povinnost vypouštět odpadní vody přímo, bez jakéhokoliv čištění.
Pokud je kanalizace ukončena do koryta vodního toku je nutno odpadní vody čistit
na hodnoty dle kanalizačního řadu. V místních částech jsou tyto hodnoty stanoveny
tak, aby dostačovalo čištění v řádně provozovaných tříkomorových septicích u
stávajících nemovitostí. U novostaveb je požadováno čištění v domovních ČOV.
Lhůta pro vypouštění odpadních vod z kanalizací do vodních toků je vodoprávním
úřadem stanovena v Mniší a ve Vlčovicích do konce roku 2020. Je zakázáno
vypouštět do kanalizace nečištěné odpadní vody – přímé vypouštění, přepady
z žump nebo ze dvoukomorových septiků.
V lokalitách, kde kanalizace nejsou vybudovány je povinnost vlastníků nemovitostí
řešit odpadní vody individuálně v souladu s vodním a stavebním zákonem (č.
183/2006 Sb.,) Odpadní vody lze řešit jejich čištěním na hodnoty stanovené
nařízením vlády a následně je vypouštět do vod povrchových nebo zasakovat do
vod podzemních, případně tyto vody akumulovat v žumpě a odvážet na kapacitní
ČOV.
Individuální čištění je možné v domovních čistírnách odpadních vod nebo
v tříkomorových septicích doplněných o další stupeň čištění, kterým může být
biologický nebo pískový (zemní ) filtr. Vypouštět čištěné odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních lze pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
Odpadní vody akumulované v žumpách je povinnost pravidelně vyvážet a archivovat
doklady o prováděných vývozech.
Jalůvka – Existuje nelegální stav, který je v rozporu s legislativou. Něco můžeme řešit hned,
jiné přes státní úřad. Pak z toho vyvodíme závěry.
Hyvnar - Připomněl řešení obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku
omezením hluku, která nebyla v zastupitelstvu města schválena. Vyzval účastníky, aby
vyjádřili stanovisko k jejímu dalšímu řešení formou hlasování.
Po proběhnutí hlasování přítomných v sále byla většina proti znovuprojednávání této
vyhlášky.
Občan - Výtky k místní komisi, že při jednání o vyhlášce o hluku nevyvolala diskuzi všech
občanů a nezjistila tak názory většiny a jednala na základě podnětů pár jedinců.
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Hrček - Navrhnul možnost účasti veřejnosti na schůzích místní komise, aby tak všichni měli
možnost zasahovat a navrhovat problémy, které je trápí.
Hyvnar - Uvedl, že jednání místní komise je neveřejné, ale nic nebrání v tom, pozvat lidi
a umožnit jim interakci. Také připomněl, že všichni občané měli možnost se vyjádřit
k vyhlášce v připomínkovém řízení.
Kahánek - Upozornil, že by místní komise měla více o své činnosti a práci informovat občany.
V minulosti býval zápis zveřejňován, dnes toto schází. Poté by občané více upozorňovali na
nedostatky, které by měla řešit.
Hyvnar - Uvedl, že za jeho působení v komisi (člen, nyní předseda) se zápisy nikdy
nezveřejňovaly.
Kapica - Navrhnul dopsání určitých věcí na pamětní desku k cyklostezce, které zde chybí (rok
realizace, realizátora, za jaké pomoci), zmínil, že hlavně datum realizace je důležité pro
budoucí generaci.
Šimečková - Všechny pamětní desky jsou konzultovány s poskytovatelem dotace.
Občan - Cyklostezka kolem Návsí je na jejím rohu pro cyklisty nebezpečná a problémová.
Cyklisté by měli dávat přednost zprava, není zde však žádný odbočovací pruh, který by je
navedl. V místě je i špatná viditelnost, auto, které jede po cestě, není v momentě, kdy na
křižovatku přijíždí cyklista a nedodrží předepsané předpisy, schopno zastavit natož vůbec
cyklistu zpozorovat.
Rysová - Pravidlo přednosti zprava je výborný podnět, který už na radnici několikrát zazněl
a chceme se jím při úpravách parkovacích zón, cyklostezek atd. dále zabývat. Podnět
o zvýšení bezpečnosti cyklistů v křižovatce bereme na vědomí a budeme jej řešit.
Jalůvka - Poděkoval všem zúčastněným za aktivní zapojení. Jde vidět, že mají chuť se scházet
a zapojovat do veřejného dění. Navrhl také, aby se zápisy z jednání komise zveřejňovaly nejen
na vývěskách, ale také i na webu města.
Rysová - Připojila se k poděkování a vyzvala občany, aby své podněty podávali jak přes členy
místní komise, tak i přímo na vedení města.
V úplném závěru proběhlo hlasování přítomných občanů o konkrétních prioritách navržených
v rámci Projektu aktualizace Strategického plánu. Každý ze zúčastněných dostal dva hlasovací
lístky, které mohl přiřadit jakékoli prioritě (výsledky hlasování viz. příloha č.1).

Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Romana Bukovská
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Příloha č. 1

Vlčovice Mniší Lubina
Prioritní oblast Ekonomika a podnikání
Popularizace činnosti místních podnikatelů - vyhodnocení úspěšných projektů a podnikatelů
Rozvoj průmyslového parku - příprava plochy pro odstavování nákladních vozidel
Rekonstrukce budov a vnitřních prostor MŠ a ZŠ, úpravy zahrad

1
0
0

0
0
3

Rozšíření kapacity MŠ Lubina

Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Vnitřní doprava
Obchvat Vlčovic - jednání s ŘSD, pořízení územní rezervy pro novou hasičskou zbrojnici
Vybudování autobusového zálivu u I/58
Řešení dopravních závad na krajských komunikacích
Parkoviště u KD Vlčovice

1
3
4
4
1
0

Přístřešek autobusového zálivu "pod školou"

Veřejná, cyklo a pěší doprava
Cyklostezka podél PPK - napojení na cyklo Lubina - Vlčovice
Cyklostezka Vlčovice - Lichnov
Cyklostezka PPK - Vlčovice (ke stadionu kopané)
Chodník před KD Vlčovice

3
0
0
3

9

2

4
2
1
1

0
0

3

Chodník v Mniší II - IV. etapa

5
1

Cyklotrasa Příbor - Kopřivnice - po bývalém drážním tělese
Chodník Lubina (od HZ Větřkovice směr Hájov)

Bydlení
Podpůrný systém pro individální stavebníky

0
0
2
13

1

2
0

Příprava infrastruktury pro RD v lokalitě Dolní Roličky

0
0

Infrastruktua a Životní prostředí
Rozšiřování stokové sítě v Kopřivnici a místních částech a opatření směřující ke zlepšení likvidace
odpadních vod, řešení lokalit bez možnosti napojení na ČOV
Zrušení zatrubnění u č.p. 128, zvýšení průtočního profilu mostku (Vlčovice)
Stavební úpravy na odběrném objektu u mlýnského náhonu (Vlčovice)
Energetická opatření na KD v Kopřivnici a místních částech
Modernizace veřejného osvětlení v Kopřivnici a MČ

2
0
0
0
1

5

1

1
1
0
0
2

0
0
0

1
0
0
0
2
4
8
7

0
0
2
0
1

Protipovodňová opatření - zadržování vody v krajině
Energetická opatření na objektech MŠ

Prioritní oblast Image
Fyzické prostředí
Podpora rekreační a krajinné fce zeleně (obnova a výsadba zeleně, péče o vzácné dřeviny,…)
Definice budoucího využití městských lesů
Obnova památek a uměleckých děl (kaple Mniší, sakrální stavby, sochy …)

Centrální zóna
Volný čas
Rekonstrukce KD Vlčovice
Rozšíření sportovního zázemí ve sport. areálu ve Vlčovicích
Vybudování minihřitě v Mniší
Rekonstrukce KD Mniší včetně přilehlého veřejného prostranství

2
2
0
0

0
15
14
8
3
3

Rozšíření sportovního zázemí ve sport. areálu v Lubině
Modernizace HZ v místních částech
Vybudování sauny v ZŠ Lubina

Cestovní ruch, marketing a propagace
Přemístění technického muzea do areálu Tatry
Realizace informačního portálu - databáze firem, služeb aktivit

0
0

1
1

Odbor rozvoje města

Příloha č. 1

Vysvětlivky:
- červený text byl doplněn na flipcharty přímo na jednání
- proškrtnutím buňky jsou označeny projekty, které nebyly v dané místní části
prezentovány
- zeleně jsou označeny projekty s nejvyšším počtem hlasů v jednotlivých MČ
- někteří občané nehlasovali pro projekt, ale pro úroveň vyšší - opatření nebo prioritu takovéto hlasování není připočítáváno k jednotlivým projektů, které jsou v těchto
opatřeních či prioritách rozepsány.

