
Osadní výbor Kojetín 

Zápis z veřejné schůze na Kojetín ze dne 6. 6. 2016 

Program veřejné schůze: 

1) Představení práce Osadního výboru 

2) Slovo starosty města Nový Jičín 

3) Odpovědi zástupců města na předem dané otázky 

4) Diskuze s občany 

 

 

1) Slovo předsedy Osadního výboru 
 

Veřejnou schůzi zahájil předseda osadního výboru Ing. Lumír Zrník. Při této příležitosti 

představil spoluobčanům nejen práci OV, ale i jeho členy. Dále zrekapituloval již realizované 

akce v roce 2016 ale i ty, které nás teprve čekají. Jedná se o Dětský den (11. června), 

Pozorování noční oblohy (1.července), Kojácké hody (11. září), Mikuláš (10. prosince) a turnaj 

ve stolním tenise (27. prosince).  

 

Důležitou informací bylo, že každý občan Kojetína má přístup na schůze Osadního výboru, 

které se konají vždy první pátek v měsíci. 

 

2) Slovo starosty města Nový Jičín 
 

Po zahájení veřejné schůze si převzal slovo starosta města Nového Jičína PhDr. Jaroslav 

Dvořák. 

Shrnul realizované investiční akce za rok 2015, kterými bylo: 

- Z odboru investic 1,5 mil 

- Z odboru dopravy 312.000,- Kč 

- Veřejné osvětlení 40.000,- 

- Na akce realizované Osadním výborem 30.000,- 

Dále zmínil plánované investice na rok 2016 v celkové výši 4,1 mil., který mi je: 

- Oprava čistírny odpadních vod 

- První část úprav v lokalitě Čerťák (200.000,-) 

- Oprava propustku směrem k Čerťáku 

- Oprava zdi hřiště (470.000,-) 

- Vyhlídka (2 mil.) 

- Úprava ohniště 

- Studie chodníku (50.000,-) 

- Kontejnerové stání 

 

Starosta města ještě před samotnou diskuzí zrekapituloval fakta týkající nejožehavějšího 

tématu VYHLÍDKA, která se stává velmi diskutovaným bodem města. 

- Podnět na výstavbu vyhlídky vzešel z Osadního výboru Kojetín již v roce 2008, na 

jehož základě město zahrnulo vyhlídku do strategického rozvoje města 

- Vyhlídka je ve fázi projektové přípravy, a proto je stále ještě prostor pro diskuzi. 
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- Město uznává chybu, že Osadní výbor Kojetín se k projektu nemohl vyjádřit. 

- Veřejné projednání vyhlídky je vyhlášeno no 21. června 2016 v aule radnice od 16.30 

hod. 

- Připomínku na zajištění parkování pro budoucí návštěvníky vyhlídky bereme v úvahu 

a hledáme kompromis. 

- Vyhlídku stavíme hlavně pro novojičíňáky, není záměr lákat zde turisty. 

 

 

3) Odpovědi zástupců města na předem dané otázky 
(tyto otázky byly zahrnuty v 5. zápisu z OV ze dne 6. 5. 2016)  

 
1. Jakým způsobem a kdy dojde k vyhodnocení umístěného radaru?  

„Při instalaci radaru došlo k technické chybě a v současnosti nejsou k dispozici žádná data 
na vyhodnocení.“ 
Poté bylo doplněno Ing. Veverkovou: „Došlo k výměně radaru a vyhodnocení bude 
v nejbližším možném termínu.“ 
 

2. V jaké fázi je oprava čističky odpadních vod?  
„Dotaci na tuto akci nedostaneme. Budeme jí řešit v rámci rozpočtového opatření“ 
 

3. Vzhledem k očekávaným nákladům na opravu čistírny nezvažuje město i jiný typ 
čističky odpadních vod? Jsou investice do čističky rentabilní?  
„Jiná čistírna není rentabilní, výstavba nové technologie je mnohonásobně nákladnější. 
I přes vysoké náklady na opravu je současná čistírna ekonomičtější.“ 
 

4. Jak budou pokračovat další opravy místních komunikací v obci?  
„Oprava komunikace bude realizována od točny směrem na Straník a částečně i k čistírně 
odpadních vod.“ 
 

5. Jak je vyřešeno záchytné parkování k plánované vyhlídce?  
„Hledá se řešení“. 
 

6. Jak město rozhodlo v investičním záměru rekonstrukce hasičárny?  
„Rekonstrukce hasičárny není zbytná, aby se opravovala. Předáno na organizační odbor a 
bude podána informace, proč nebyla zaslána zpětná informace k rekonstrukci hasičárny 
na Osadní výbor. 
 
Na další doplňující dotaz přímo na starostu města zda považuje tento projekt za 
zbytečný či možný k realizaci v následujícím období jsme se dozvěděli:  
„ K záměru vytvoření kulturního centra se stavím pozitivně a je to jedna z věcí, která by 
měla být v každé obci, stejně jako chodník. O tomto záměru se budeme bavit v rámci 
dalšího rozpočtového období.“ 
 

7. Jak bude dále postupováno se skládkou, pokud město nedostane dotace?  
„Revitalizace skládky v hodnotě 22,5 mil. Kč byla schválena v rozpočtu města, ale 
podmíněna získáním dotace, která nevyšla a proto k této akci zatím nedojde. Náklady na 
revitalizaci skládky z důvodu nutnosti zachování technologie revitalizace nejde snížit. 
Proto budeme čekat na vypsání dalších dotačních titulů.“ 
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4. Diskuze s občany 
 
Po odpovědích na předem dané otázky se otevřela volná diskuze pro každého, kdo se 
veřejné schůze zúčastnil. Občany zajímali odpovědi na tyto otázky: 
 
1. Jaké jsou možnosti městské policie vyřešit nedodržování rychlosti v obci? 

„ Měření rychlosti namátkově. Instalace pevného radaru dlouhodobě. Umístěním 
retardérů“. 
 

2. Jak městská policie kontroluje nedodržování zákazu vjezdu na Svinec? 
„Vyhodnocení bude sděleno Osadnímu výboru konkrétním pracovníkem, který Vás 
navštíví. Městská policie vítá spolupráci občanů s oznámením nedodržování 
zákazu vjezdu.“ 
 

3. Řešení pokrytí signálem mobilních operátů – došlo již k intervenci ze strany 
města směrem k operátorům? 
„Toto je nutno řešit přímo s operátorem s konkrétními čísli a konkrétními 
problémy na technické podpoře“.  
Toto téma bylo dále diskutováno, protože občané mají zkušenost, že když se 
obrátí na operátora individuálně, nemá to žádnou váhu. Pokud by intervenci 
provedlo město, bude to mít větší váhu. Proto bylo na veřejné schůzi dohodnuto, 
že město zašle dopis na mobilní operátory. 
 

4. Rozhlas – je špatně rozumět a vysílá příliš často, co s tím? 
„V případě problémů nahlaste (prostřednictvím Osadního výboru) číslo 
reproduktoru a daný problém. V pravidelných intervalech probíhají servisní 
kontroly.“ 
„V příštím čísle Novojičínského zpravodaje bude anketa ohledně vysílání 
městského rozhlasu. Prosíme občany, aby se této ankety zúčastnili a vyjádřili tak 
svůj názor, na základě kterého bude rozhlas ponechán či zrušen.“ 

 

5. Registrujeme zvýšený dopravní provoz směrem na Straník. Lze omezit dopravu 

v tomto směru? 

„Nelze omezit provoz na veřejné komunikaci“ 

 

6. Bude provedena změna dopravního značení u točny? Neustále zde dochází 

k nedodržování zákazu vjezdu a ohrožování občanů pohybující se v blízkosti 

zastávky autobusu. 

„Toto bude projednáno na dopravní radě. Navržené varianty Osadním výborem 

jsou z 80% nereálné.“ 

 

7. V jaké fázi je studie chodníku? 

„V současnosti se vypracovává řešení, po které straně cesty je chodník 

realizovatelný. Studie bude zahrnovat chodník pravděpodobně v kombinaci obou 

stran.“ 
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8. Vyhlídka?! A kde zaparkují návštěvníci svoje auta? Vyhlídka ještě nestojí a již 

nyní neustále řešíme problém s parkováním návštěvníků na zelených plochách, 

kde se dá. Jak dokazovali i fotografie pořízené z prostor před zákazovou značkou 

směrem na Svinec. 

Zásadní informace, která zazněla od pana starosty Dvořáka: „Doprava je řešitelná“, již 

probíhají přípravné práce na projektu parkoviště. 

 

9. Jaká je řešitelnost dopravní situace? Odpověď pana místostarosty Rozbroje: 

-  Radar se záznamem a následným řešením v přestupkovém řízení 

- Parkoviště u odbočky na Svinec ze směru od Nového Jičína. (Plánováno max. 15 

míst) 

- Semafor na červenou v případě nedodržení rychlosti v obci. Toto řešení nebylo 

konzultováno s odborníky, zda je realizovatelné v této konkrétní lokalitě. 

 

Dále pan místostarosta Mgr. Pavel Rozbroj předložil historické data, jaké měl Eiffel 

s prosazením a výstavbou Eiffelovy věže, kterou na začátku taky nikdo nechtěl a nakonec byli 

všichni rádi že je. Některé zúčastněné srovnání Eiffelovy věže a „Naší vyhlídky“pobavilo, 

některé naštvalo. Jak měl Eiffel vyřešené záchytné parkování, jsme se už bohužel 

nedozvěděli. Předpokládáme však, že ve své době nemusel prioritně řešit dopravu a 

parkování. 

 

 

Shrnutí závěrem: 

Občany Kojetína, víc než vyhlídka samotná, trápí nevyřešená dopravní situace a chybějící 

záchytná parkoviště v blízkosti obce, která zmírní dopad silničního provozu v souvislosti se 

zvýšenou rozvíjející se turistikou.  

 

 

 

V Kojetíně 9. června 2016 

Zapsala: Jitka Rakušanová 

Schválil: Ing. Lumír Zrník 


