
Město Nový Jičín 

Zápis č. 3/2019  

ze schůze Osadního výboru  ZM Nový Jičín m. č. Loučka,  

konaného dne 21. března 2019 v 18 hod. v Klubu seniorů Loučka. 

 

Jmenný seznam členů výboru: J. Kotas, J. Hub, V. Dokulil, A. Elicer, P. Jaroň, P. Liška,                                                              

                                                     H. Micková, L. Pístecký, J. Šimíček, M. Štěpánová, J. Knop 

Přítomní členové: J. Kotas, J. Hub, V. Dokulil, A. Elicer, P. Jaroň, P. Liška, L. Pístecký (do 

19  

                               h..), J. Šimíček, M. Štěpánová 

Nepřítomní členové omluvení: H. Micková 

Nepřítomni členové neomluvení: J. Knop 

Hosté: p. Martin David - strážník MěP pro rajón Loučka  

Při zahájení schůze bylo přítomno 9 členů z celkového počtu 11 členů výboru. 

Osadní výbor je usnášeníschopný.  
 

Zahájení: 

Schůze  byla zahájena předsedou Osadního výboru panem Jaroslavem Kotasem, který 

přivítal přítomné členy a rajónového strážníka MěP p. Martina Davida za omluveného ředitele 

MěP jako hosta a omluvil nepřítomnou členku OV. Poté  seznámil přítomné s programem 

jednání, který byl schválen bez připomínek.  

Program: 

I.             Schválení programu schůze výboru 

II.    Kontrola minulého zápisu 

III.    Kontrola usnesení 

IV.    Jednání s ředitelem MěP 

V.    Návrh na uskutečnění veřejné schůze s občany 

VI.    Návrh na uskutečnění akce Den Loučky 

VII.    Informace o 3. zasedání ZM  

VIII.    Různé  

Usnesení 

3./ I.  - Osadní výbor schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování: 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

II. Předseda OV p. Kotas provedl kontrolu zápisu z minulého jednání. K zápisu, který 

všichni členové dostali e-mailem spolu s přípravou na jednání, nebyly vzneseny žádné 

připomínky 

Usnesení 

3./ II. -  Osadní výbor schvaluje zápis z minulé schůze OV ze dne 14. 2. 2019 

Hlasování:  

Pro: 9, proti: 0,  zdržel se: 0,  usnesení bylo přijato. 

 

III. Předseda OV p. Kotas provedl kontrolu usnesení. 

2/V/2,b - řešení požadavků OV - zpětná informace MěÚ k řešení požadavkům byla zaslána                         

                pouze p. Kubálkovou s OŽP, k řešení ostatních požadavků sdělení nedošlo 

Usnesení 

3./III. - Osadní výbor bere na vědomí kontrolu usnesení. 

Hlasování:  

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 



 

IV. Předseda OV vyzval přítomné k podání připomínek, námětů či požadavků ve směru       

       k městské policii Nový Jičín k přítomnému rajónovému strážníkovi pro m. č. 

Loučku p.  

       Davidovi, který na jednání zastoupil omluveného ředitele MěP.   

P. Jaroň 

 - při silném větru sjíždějí nezabrzděné plastové kontejnery na TKO na ul. Jičínská na druhou  

   stranu, je to velmi nebezpečné zejména pro auta 

- podal návrh na barevné označení míst pro kontejnery na této ulici 

- dále zmínil problematiku parkování v sídlištní zástavbě, kterou projednávala i DK RM s  

   požadavkem dát znovu podnět k projednání 

- vznesl požadavek utažení uvolněných šroubů na jednotlivých dílech  brzdících retardérů na 

ul.  

   Jičínské, zároveň s tím přesunutí prvního retardéru od města blíže ke křižovatce s ul. Na 

Láni 

P. Elicer 

- dotaz, k možné změně stání na ul. Na Láni na šikmá stání, k problematice stání automobilů 

na  

    ul. Křenová na chodníku, kde zůstává velmi malý prostor pro chodce a kočárky 

P. Hub 

- upozornil na odkládání odpadků na konci  ul. Křenová, vznesl dotaz na možnost  umístění  

  kamer dohlížecího systému MěP místo retardérů na ul. Jičínská 

P. Kotas 

 - v souvislosti se psy, informoval o platné vyhlášce, která umožňuje jejich  majitelům  

   volný pohyb psa bez vodítka, čímž hrozí nebezpečí pokousání lidí 

-  připomenul mnohá jednání s MěP ohledně záležitosti s umístění buď fotopasti (nelze) anebo  

   mobilní kamery v prostoru u ZD, kde občané bydlící mimo Loučku ukládají odpadky mimo  

   nádoby na separovaný odpad 

P. Pístecký 

- vznesl dotaz jak vypadá situace s bezpečností v Loučce 

Na všechny připomínky, dotazy a náměty na řešení p. David postupně odpověděl s 

 příslibem pomoci řešení některých  záležitostí ze strany MěP. 

Usnesení 

3./IV. - Osadní výbor  

              a) bere na vědomí informace, připomínky, návrhy a požadavky na MěP k řešení vč.  

                  odpovědí p. Davida na ně 

              b) navrhuje svolat v Loučce ve 2. pol. 2019 společné jednání s odborem dopravy 

MěÚ  

                  event. s DK  RM k řešení dopravní situace vč. parkování v prostoru sídliště          

Hlasování:  
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

V. Předseda OV předložil přítomným návrh na organizační zajištění veřejné schůze  

     s občany v letošním roce (návrh byl členům OV zaslán e-mailem před jednáním). 

Po konzultaci s místostarostou města  p. Syrovátkou byl dohodnut termín této schůze na 

čtvrtek  23. května od 17 hod. v sále hospůdky U chovatelů. K uskutečnění schůze v tomto 

zařízení bude jednat předseda OV s p. Č., v případě nemožnosti uskutečnění by byl po 

domluvě s p. Šimíčkem k dispozici sál Orlovny. Záležitosti spojené s přípravou veřejné 

schůze budou na programu jednání OV v měsíci dubnu. Návrh je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení 



3./V. - Osadní výbor schvaluje návrh organizačního zajištění veřejné schůze v Loučce 

Hlasování:  
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

VI. Předseda OV předložil přítomným návrh na uskutečnění akce Den Loučky vč. 

finanční  

       rozvahy k zajištění této akce (návrh byl členům OV zaslán e-mailem před jednáním). 

Osadní výbor je zodpovědný za uskutečnění této akce vč. finančního vypořádání dotace MěÚ, 

akce se po dohodě se spolupořadateli (ZO ČSCH, Jednota Orel) se tato akce uskuteční 

v sobotu 15. června ve dvou částech a to dopolední sportovní (turnaje v bowlingu a ve st. 

tenisu) a odpolední kulturní a zábavná pro děti v areálu Chovatelů.   

Přítomni diskutovali o navrženém programu k němuž neměli připomínky, jejich připomínky 

však směřovaly k vysoké ceně za hudbu (13 tis.) a k cenám pro nejúspěšnější za sportovní 

turnaje. Po zdůvodňování jednotlivých položek rozpočtu na tuto akci předsedou OV, přítomni 

navrhli a odsouhlasili snížení ceny za hudební produkci na maxim. 9 tis. a zvážení snížení 

částky na ceny za soutěže i možnost rozšíření odpoledního programu za ušetřenou částku. 

Záležitost s návrhem na snížení ceny za hudbu a možnosti rozšíření programu projedná p. 

Kotas se zástupcem spolupořadatele ZO ČSCH p. O. 

Usnesení 

3./VI. - Osadní výbor  

             a) schvaluje návrh organizačního zajištění akce Den Loučky 

             b) nesouhlasí s navrhovanou výši ceny za hudební produkci a ukládá předsedovi OV  

                  projednáním této záležitosti s p. O. a jejím přizváním na dubnovou schůzi OV   

Hlasování:  
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

3/VII. Předseda OV podal přítomným informaci o výsledku 3. zasedání Zastupitelstva  

            města dne 4. 3. 2019 s bližším objasněním některých rozhodujících záležitostí 

tohoto  

            jednání. 

Usnesení 

3./VII. - Osadní výbor bere na vědomí informace předsedy OV o výsledcích 3. zasedání 

ZM 

Hlasování:  
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

3./VIII 

Předseda OV informoval: 

- o jednání předsedy OV s vedením města (porada 15. 2.) v záležitosti návrhů investiční akcí  

  v Loučce na další období a k dalším záležitostem 

- o uskutečněné turnaji neregistrovaných ve stolním tenisu pořádaném OV ve spolupráci  

   s Jednotou Orel 

- o situaci s uvedením do provozu nových webových stránek Loučky, které zajišťuje 

pracovník  

  MěÚ p. Sobotík v součinnosti s p. E. 

- o přípravě akce Slet čarodějnic, která by se měla uskutečnit pod záštitou OV dne 30. dubna 

se  

   spolupořadatelstvím ZO ČSCH  

Požadavky na město: 

- přes majitele bývalého  pozemku p. P. (převedeno na jeho dceru A. B.)  



  zajistit odstranění či provedení úpravy-průklestu náletových křovin u pozemku parc. č. 

698/1,  

  k. ú. Loučka  ul. Za Humny zasahujících do této komunikace 

- přes TSM (veřejné služby) provedení vyčištění od odpadků části koryta a břehu Palackého  

  potůčku pod býv. obchodem „Blaženka“ ústícího pod komunikací ul. Na Láni 

- přes TSM provedení vyčištění příkopu na cyklostezce Dlouhá - sídliště od listí a nánosu 

hlíny  

  v prostoru „prohlubně“ naproti chodníku do sídliště  

- přes TSM (veřejné služby) provedení vyčištění žlabu na ul. Jičínská v prostoru u 

Pneuservisu  

  Bártek  

Usnesení 

3./VIII. - Osadní výbor 

                a) bere na vědomí informace předsedy OV v bodě Různé 

                b) požaduje po MěÚ řešení výše uvedených požadavků rozšířených o požadavek  

                   opravy brzdících retardérů (přitažení šroubů) na ul. Jičínská 

Hlasování:  
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

V závěru jednání poděkoval předseda OV přítomným za aktivní přístup k jednání. Bylo 

dohodnuto, že další schůze Osadního výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 25. dubna v 18 

hod. v Klubu seniorů Loučka. 

 

 Zapsal: Jaroslav Kotas, předseda OV                     Novém Jičíně - Loučce dne 21. března 

2019 

 

       

Příloha  

č. 1 - Prezenční listina  

č. 2 - Návrh organizačního zajištění veřejné schůze 

č. 3 - Návrh na uskutečnění akce Den Loučky                      
 


