Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Nový Jičín

GPS souřadnice: 49.604547N, 18.003287E

Nadmořská výška: 260 m n. m.

První pís. zmínka: 1293 (729 let)

Počet obyvatel: 2 080

PSČ: 742 42

Adresa URL: www.senovunovehojicina.cz

Facebook: senovunovehojicina

Historie obce Šenov u Nového Jičína
Šenov byla v dávné minulosti vesnicí původu českého. Kdy byla založena nelze přesně zjistit. Podle
historických pramenů připadá její založení do let 1258 - 1288. Další prameny řadí její založení do
roku 1293, a to společně s Kunínem. Podle půdorysu je to typická lesní lánová obec. Obec Šenov byla
samostatnou obcí do 31. prosince 1948. Ke dni 1. ledna 1949, byla obec Šenov sloučena s městem Nový Jičín
a od té doby existovala pod názvem Nový Jičín II, a to až do 31. prosince 1993. Již v roce 1990, kdy byla
obcím zákonem dána možnost osamostatnění, začali občané Šenova usilovat o odtržení od města. V
tomto roce se jim to nepodařilo, protože byl záměr na odtržení zmařen. V roce 1993 byla ustavena v Šenově
Občanská komise a její členové znovu začali provádět přípravy k osamostatnění obce. V červnu
roku 1993 bylo občanské komisi doručeno stanovisko zastupitelstva Města Nový Jičín k rozdělení jejich
obce. Zastupitelstvo města Nový Jičín vyjádřilo nesouhlas s rozdělením. I přes nesouhlas zastupitelstva,
město vyhlásilo konání místního referenda, kde 54,49 procent občanů vyslovilo své ANO pro oddělení
Šenova od Nového Jičína. Na základě výsledků místního referenda, podalo město Nový Jičín dne 13.
září 1993 Návrh na oddělení části obce včetně všech příloh na Ministerstvo vnitra České
republiky. Občanská komise v Šenově si při jednání s tehdejšími představiteli Města Nový Jičín
stanovila podmínku, že veškeré materiály, které budou zaslány na ministerstvo jako podklady k oddělení
obce, chce mít k dispozici, aby si je před odesláním přečetla. Až v těchto materiálech se občanská
komise dočetla, že část občanů Šenova a jeden podnik, zaslali městu Nový Jičín své stanovisko nesouhlas s oddělením Šenova. Aby na ministerstvu měli informace z obou stran, občanská komise zaslala dne
22. září 1993 na ministerstvo vlastní stanovisko k oddělení Šenova. Ministr vnitra Jan Ruml podepsal
Rozhodnutí o vzniku obce Šenov dne 18. října 1993. Proti tomuto rozhodnutí poslalo město Nový Jičín dne
26. 11. 1993 rozklad. Dne 30. prosince 1993 podepsal ministr vnitra Jan Ruml rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno
rozhodnutí ze dne 18. října 1993 o vzniku obce Šenov u Nového Jičína ke dni 1. lednu 1994. V červenci
roku 1997 postihly povodně také obec Šenov.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/10129/senov-u-noveho-jicina/historie/
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