MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 26. 4. 2010
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice
Zástupci města:

Václav Prašivka, 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,
Ing. Radek Harabiš, RNDr. Lukáš Filip, Jan Müller, zástupci fa Slumeko
Přítomno cca 40 občanů místní části

p. Prašivka: přivítal přítomné a zhodnotil činnost místní komise za uplynulé období, seznámil
s doporučením komise na zařazení investičních akcí (shodné s Akčním plánem):
– pokračování v chodníku,
– parkování u kulturního domu,
– vybudování rozhlasu u kulturního domu a v nově zastavené části v dolní části
obce a u č. p. 153,
– oprava nezpevněné komunikace
– chodník mostu ve směru na Mniší včetně cyklostezky
– dětské hřiště, které má být součástí sportovního areálu, včetně jeho vybavení
Návrhy komise:
– úprava prostoru před Jednotou,
– odstranění černé skládky biologicky rozložitelného odpadu u mostu ve směru
na Mniší, výzva k občanům, aby se zde netvořila další, když je zde
v pravidelných intervalech přistavován kontejner na biologicky rozložitelný
odpad,
– vyjádření komise k manželům Štěpánovým – k zneprůjezdnění zpevněné
cesty kolem nich. Komise s ním nesouhlasí, jezdit mohou po nich všichni
i vozidla IZS
– v obci přibylo jedno místo na vanu na biologicky rozložitelný odpad u domu p.
Boháče
Ing. Jalůvka: přivítal přítomné a předal slovo místostarostce Dagmar Rysové, která je
garantkou místní části.
Ing. Lenka Šimečková: seznámila přítomné se schváleným Akčním plánem, prioritami místní
části Vlčovic, zhodnocení realizace Akčního plánu za období 2009 – 2010,
plánovanými aktivitami na období 2010 – 2011. Občané se tak dozvěděli, že vloni
bylo v obci investováno 3 231 500 Kč.
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Odbor rozvoje města
Dagmar Rysová: okomentovala situaci s napjatým rozpočtem, proto byla ráda, že místní komise
se rozhodla podpořit zpracování projektové dokumentace a poté postupné
budování chodníku, po kterém chodí děti do školy, a také opravy samotné
budovy v místní části Mniší.
Dále hovořila o tom, že letos dojde k úpravě chodníku u kulturního domu
a septiku, což zlepší prostředí v obci.
Mgr. Krajčír: pohovořil o problematice odvádění odpadních vod. Na podzim 2009 proběhla
kontrola České inspekce životního prostředí, která se zaměřila na problematiku
odpadních vod. D konce roku 2010 budou muset mít uzavřenou smlouvu všichni
občané, kteří vypouštějí splašky ze svých nemovitostí přes domovní čističky
odpadních vod do místní kanalizační sítě, smlouvu s městem a Slumekem,
jakožto správce kanalizační sítě. Po tomto termínu musí každý, kdo bude
odvádět vodu do kanalizační sítě, prokázat smlouvou. Kdo ji nebude mít, pak
bude muset prokazovat, jak s odpadními vodami nakládá, jak ukládá zákon.
Cena za toto napojení zatím není stanovena a může činit od 0 až po cca 2 500
Kč na osobu a rok. Slevy budou možné, bude se o nich jednat.
Filip Apjár, pracovník Slumeka: upozornil občany, že do konce roku bude on, nebo jiný
pracovník Slumeka navštěvovat všechny majitele nemovitostí napojené na místní
kanalizační síť a sepisovat s nimi smlouvy. Rovněž upozornil, že cena bude
opravdu stanovena až po rozhodnutí České inspekce životního prostředí.
Milan Kapica, zastupitel: se zajímal, zda budou občané platit stočné. –
Odpověď Mgr. Krajčír: ano, bude se platit stočné.
Dagmar Rysová: vyzvala občany k diskuzi, k podávání námětů a připomínek.
Vojtěch Jalůvka: hovořil k černé skládce. Přistavování kontejnerů nám nevyhovuje. Měly by tu
být déle a ne v termínech, kdy prší, nebo neroste tráva.
Ing. Rulíšek: hovořil o systému BRKO a tom, že na 36 místech v Kopřivnici včetně místních
částí je přistavováno 12 van v intervalu 1x za 3 týdny. Dále upozornil občany na
další možnost, a to odvozu biologického odpadu přímo do kompostárny do
Příbora.
Upozornil občany a vyzval je ke spolupráci na projektu lokalizace starých
ekologických skládek. V Mniší se jedná o dvě skládky, první je vedle psího útulku
a druhá, která se nachází na druhém břehu Lubiny za starou skládkou Tatry.
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.
Dotaz od občana: obchvat Vlčovic, kdy bude a výsledek jednání.
Vladislav Kryške: nejdříve občany seznámil s termíny rekonstrukce kruhové křižovatky v Lubině,
dále s uzavřením komunikace mezi kruhovou křižovatkou v Lubině až po
křižovatku u křížku.
Ve věci obchvatu Vlčovic proběhlo z iniciativy města Kopřivnice jednání na
Ředitelství silnic a dálnic v Brně. Výsledkem je, že se musí nechat zpracovat
technická studie ve větším rozlišení, tu zaplatí krajský úřad. Města Kopřivnice
a Frenštát budou společně podávat žádost na kraj, aby se v pracích na obchvatu
pokračovalo dále.
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Ing. Josef Jalůvka: podal doplňující informace. Dopravní studie byla projednávána v krajském
zastupitelstvu, kde se s její realizací počítalo v roce 2018. Nám se podařilo ji
protlačit, aby se termín zkrátil. Kolem roku 2012 by se měly zahájit práce.
Musíme tlačit, aby se sehnaly peníze na všechny projektové dokumentace.
Milan Kapica: podpořil stanovisko místní komise na vybudování chodníku k Základní škole
v Mniší u mostu.
Dále poděkoval firmě Slumeko a dalším sjednaným firmám za údržbu chodníků
a komunikací v zimním období.
Dagmar Rysová: rovněž poděkovala firmě Slumeko za zimní údržbu.
p. Hellstein:

ptal se na chodník kolem pana Babince. Dále se ptal, co bude s vybranými
penězi za stočné. Poté hovořil o problematice VSAK.

Mgr. Krajčír: znovu zopakoval, že cena může být nulová až 2 500 Kč. Situace se mění, EU má
nastavena kritéria a limity. Peníze by šly na údržbu kanálů, vpustí. Cena, která
zazněla, je prvotní informace.
U nově postavených domů musí být bezodtoková odpadní jímka, zde stačí VSAK
posazeny do hydroizolace. Septiky nelze vypouštět do kanalizační sítě.
Dotaz od občana: zda bude zástupce Slumeka obcházet všechny majitele nemovitosti, i ty, kteří
nevypouštějí vodu do kanalizace.
p. Apjár:

budeme obcházet jen ty, kteří jsou napojeni. Kdo vypouští odpadní vody do
potoka nebo jinde, pak musí mít souhlas, nebo povolení od majitele.

Starší pán:

vystoupil s dotazem, zda může město ovlivnit jízdní řády Českých drah. Trápí ho
skutečnost, že od prosince, tedy od poslední změny jízdních řádů, většina
rychlíků nestaví ve stanici Studénka, díky čemuž mají lidé omezené možnosti
dopravního spojení.

Dagmar Rysová: Město se nemůže vyjadřovat k těmto skutečnost. My můžeme ovlivnit místní
spoje – autobusové, železniční, nikoli nadregionální nebo mezinárodní.
Občan:

se zajímal o stav Základní školy v Mniší.

Mgr. Krajčír: informoval o podané žádosti o dotaci na rekonstrukci školy. Pokud budeme
úspěšní, tak se letos zahájí rekonstrukce, po které škola kapacitně pokryje děti
z Mniší i Vlčovic.
Dále podal upřesňující informace k chodníku.
Ing. Jalůvka: Výsledek naši žádosti bude znám v srpnu a práce začnou bezodkladně. Pokud
dotaci nedostaneme, je v rozpočtu počítáno s částkou jednoho milionu korun na
opravu střechy a dalších havarijních stavů ve škole.
Co se týče počtu míst v mateřské škole, počkáme na výsledky zápisů. Pokud
bude nedostatek míst i v Kopřivnici, začne se pracovat na rozšíření kapacity
Mateřské školy v Mniší o jedno oddělení. Na to je v rozpočtu vyčleněn jeden
milion korun.
p. Kahánek:

požadoval, aby se udělalo něco pro bezpečnost přecházejících na křižovatce při
vjezdu do Vlčovic od Kopřivnice.
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Dagmar Rysová: upozornila, že finanční možnosti města jsou omezeny. Budování chodníku ve
Vlčovicích probíhá po etapách. Druhým problémem je skutečnost, že nedošlo
k dohodě mezi majitelem soukromého pozemku. Ten nechce městu prodat část
pozemku, na němž by měl být chodník postaven.
Milan Kapica: vystoupil se dvěma dotazy.
1. Jak bude jednat s občany, kteří vypouštějí vody bez domovních čističek
odpadních vod.
2. Co se bude dělat s otevřenými hnojišti, když při deštích z nich vytéká
močůvka.
Mgr. Krajčír:

odpověděl na první dotaz. Pokud někdo odvádí vodu někam, musí mít povolení.
Pokud někdo podá na někoho oznámení na OŽP, pak to bude odbor řešit.

Ing. Rulíšek: odpověděl na druhý dotaz: Pokud dojde k prosaku, jde o havárii, kterou řeší
odbor životního prostředí.
p. Hellstein:

informoval o cenách za stočné a jejich cenových rozdílech.

Dagmar Rysová: pozvala občany na tři připravované akce v Kopřivnici.
1. Komunitní plán 3. 5. v 10 a v 15.30 hod. v 10. p. radnice
2. Fórum Zdravého města 19. 5. v odpoledních hodinách v 10. p. radnice
3. Den dětí – Den složek integrovaného záchranného systému a Den
sociálních služeb – před radnicí 1. 6. dopoledne
Ing. Jalůvka: poděkoval komisi za práci, místním hasičům za práci při povodních a občanům
za účast.
Dagmar Rysová: poděkovala za účast a upozornila občany, že připomínky nebo podněty
mohou podávat prostřednictvím komise nebo se mohou obracet přímo na
pracovníky radnice.
p. Prašivka: poděkoval svým spoluobčanům za účast.

Zápis vypracovala: Dana Hoďáková

Vyhodnocení evaluačních dotazníků (na další straně)
Účel: sběr námětů k vylepšení setkávání s veřejností.
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Vyhodnocení evaluačních dotazníků

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

s čím jste
byl/a na
jednání
spokojena
?

celkové
hodnocení
akce

délka času
pro diskuzi

srozum.
prezentova
ných
informací

srozumitel
nost
podkladů

množství
obdrženýc
h podkladů

termín a
čas

místo

Hodnocení akce

1

1

2

1

1

1

2

-

1

1

2

1

1

1

1

Se vším.

1

1

-

-

-

1

1

Jsem
spokojen.

1

1

1

1

1

1

-

Malý zájem diskutovat u některých
občanů, kteří pak veřejně se ptají a
mají dotazy. Největší diskutéři a
stěžovatelé nejsou přítomní a mají
malý zájem o dění v místních
částech.
S ničím.
-

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

Přivítal bych informaci o konání
schůze formou pozvánek. Ne každý
chodí kolem informačních skříněk a
neslyší místní rozhlas. Mnozí
občané se o konání schůze vůbec
nedozví. Děkuji.

1

1

2

2

2

2

-

-

Spokojen bez připomínek.

1

2

3

2

2

2

2

-

1

1

1

1

1

1

-

-
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