Zápis č. 10
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 11.11.2021 v 17:30h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Jan Folwarczny (pozdější příchod v
18h), Jiří Jadrníček, Karel Matula, Václav Paiger, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Marta Danihlíková, Jaroslav Kovařík, Jaromír Prašivka
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc, Ing. arch. Milan Šmíd za
ORM, Ing. Richard Petr za ORM,
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Chodník hasičárna Větřkovice – směr Hájov
4.) Lávka pro pěší u mostu v Lubině
5.) Zábradlí u kruhového objezdu – pneuservis Kostelník
6.) Informace o průběhu stavby Multifunkčního hřiště v Lubině
7.) Info o postupu příprav oslav Výročí Lubiny 2022
8.) Různé
9.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny přítomné členy, garanta pana
místostarostu Mgr. Dušana Krompolce a také hosty Ing. arch. Milana Šmída a Ing. Richarda
Petra z odboru rozvoje města Kopřivnice.
Poté seznámil členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru p.Antonín Malý přečetl zápis minulé schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci. Upřesňující
informace přednesl členům také garant a místostarosta p.Dušan Krompolc.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí a se zápisem souhlasí.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis byl schválen.

3.) Chodník hasičárna Větřkovice – směr Hájov
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina si stanovil priority pro příští rok 2022, které na
základě podnětů občanů chce prosadit ve vedení města a vyjednat jejich realizaci.
(1)

Jedním z hlavních, který je uveden pod bodem 3.) v seznamu priorit je chodník od požární
zbrojnice ve Větřkovicích směrem k Hájovu.
Pro zajištění bezpečnosti chodců bylo navrhováno, že by chodník byl vybudován až k
poslednímu domu obce.
Město se tímto návrhem začalo vážně zabývat a proto se jednání našeho výboru zúčastnili dva
zástupci odboru rozvoje města, pan Ing.arch. Milan Šmíd a Ing. Richard Petr, aby podrobně
projednali s členy výboru představy a požadavky na realizaci tohoto záměru.
Jednání bylo velmi podrobné, dlouhé a také přínosné. Zástupci města informovali členy
výboru, že délka chodníku by byla dle požadovaného návrhu kolem 888m. Jeho prudké
stoupání do kopce kolem točny a bývalého JZD nesplňuje bezpečnostní podmínky pro
přidělení dotace. Pro dodržení předepsané šířky 1,5m by bylo nutné vstoupit v jednání s
majiteli přilehlých pozemků a část odkoupit, aby bylo dosaženo potřebného prostoru pro
budovaný chodník. Chodník by v hrubém odhadu znamenal investici kolem 19.000.000,- Kč
plus další náklady, protože by byly nutné zásahy do svahu, přeložky vedení sítí jako
elektrické vedení, plyn a další. Přemístění sloupů osvětlení, zatrubnění a zásyp příkopů a řadu
dalších překážek, které technologicky stavbu velmi komplikují a značně, až neúnosně
prodražují. Všechny tyto nástrahy a předpisy, které se musí při takové stavbě splnit byly
členům výboru ze strany zástupců ORM města ochotně a podrobně vysvětleny.
Velmi nemile by jistě přijímali majitelé pozemků sousedících se silnicí, že při budování
chodníků by se musel jejich povrch vyrovnat na úroveň vozovky, což by v mnohých
případech mohlo dosahovat do poloviny výšky oplocení (někde i více), kdy by musel být
proveden zásyp a srovnání terénu. Tohle je jen zjednodušený popis obsahu tohoto jednání.
Mnozí jsme byli překvapeni, jaké komplikace tento požadavek vybudování chodníku podél
silnice přináší. Není to jen koupit pár dlaždic a položit je na zem vedle silnice…
Chodník by potřebný jistě byl, ale ve světle těchto informací se členové výboru shodli se
zástupci města, že chodník budeme požadovat, ale tento návrh bude rozdělen na dvě části, aby
se neodložil úplně a budeme se společně s městem Kopřivnice snažit prioritně zatím prosadit
vybudování části chodníku od hasičárny ve Větřkovicích po zastávku u točny po levé straně
vozovky. Také tento úsek má svá úskalí, ale je jich méně, než úsek od točny výše po konec
obce. (v průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil pan Jan Folwarczny)
Výbor MČ Kopřivnice-Lubina se dohodl se zástupci ORM, že vypracují návrhy,
projednají možnosti vybudování chodníku s Moravskoslezským krajem, Policií ČR, vlastníky
dotčených pozemků a v případě konkrétnějších informací o možnostech realizace stavby
chodníku budou výbor informovat.
Členové výboru informace o možnostech stavby chodníku vzali na vědomí.
4.) Lávka pro pěší u mostu v Lubině
Dalším projektem, který si Výbor MČ Kopřivnice-Lubina vytýčil k prosazení pro rok 2022 je
již roky diskutovaná lávka pro pěší vedle mostu u KD Lubina. Tento požadavek je hned na
prvním místě priorit pro příští rok.
Již od rekonstrukce mostu před několika lety vedou občané diskuse o provedení opravy
mostu, vybudování chodníku na mostu a zúžení průjezdu motorových vozidel. Řada zejména
místních lidí volá po vybudování lávky pro pěší, která by byla vedle mostu a zvýšila by jejich
bezpečnost. Rovněž by se odstraněním chodníku z mostu mohla rozšířit vozovka pro lepší
průjezd běžných motorových vozidel.
Také toto téma bylo díky účasti zástupců města na našem jednání výboru podrobně
projednáváno. Pánové Milan Šmíd a Richard Petr seznámili členy výboru s možnostmi
případného vybudování lávky. Rovněž nás také trpělivě a podrobně informovali o zákonech,
předpisech a pravidlech, která musí případná stavba respektovat. Probírala se také geologická
specifika podloží a další záležitosti.
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Diskuse se vedla o tom, na které straně mostu by měla lávka být s ohledem na co nejvyšší
bezpečnost a využití. Zástupci města byli přesvědčeni, že majitel mostu, MSK nebude
souhlasit s odstraněním chodníku na mostu, které by pomohlo vozovku rozšířit, což byl také
jeden z důvodů, proč lávku budovat.
Debatovalo se o způsobu a místě ukotvení lávky. Podle tvrzení zástupců ORM není možné
lávku uchytit na konstrukci mostu. Délka lávky by byla cca 33-35m.
K umístění vpravo, nebo vlevo vedle mostu bude mít zásadní vyjádření Povodí Odry – kde je,
nebo není možné lávku instalovat a v jaké vzdálenosti od mostu.
Je nutné také provést geologický průzkum podloží, protože v místě případné realizace lávky
se nachází značná vrstva nestabilní náplavy a tak by bylo nutno mnohem hlubší a také
podstatně dražší vybudování nosných pilířů.
Ještě další podrobnosti tohoto záměru se na jednání pečlivě debatovaly.
Závěrem se členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina dohodli se zástupci odboru rozvoje
města Kopřivnice, že město vypracuje studii na umístění lávky vpravo i vlevo vedle
mostu, projedná možnosti a požadavky zúčastněných – zejména Povodí Odry a také
Moravskoslezského kraje, který je vlastníkem komunikace i mostu a rovněž s vlastníky
přilehlých pozemků, kteří by byli vybudováním lávky dotčeni.
V případě nesouhlasu s rozšířením vozovky na mostu by budování lávky moc nedávalo smysl,
protože průchod chodců je zajištěn chodníkem/římsou na mostu. V tom případě bude také
prověřena možnost vybudování moderního inteligentního dopravního světelného zařízení,
které by bylo schopno reagovat na aktuální reálnou dopravní situaci a aktivně usnadňovat
průjezd vozidel přes most. Krátkodobé použití semaforů v době úpravy zubu na konci mostu
před poutí si mnozí řidiči pochvalovali. Sníží se tak významně riziko, že řidič vjede na
nepřehledný vyvýšený most, který tvoří vyšší horizont v době, kdy z protisměru jede jiné
vozidlo. Běžné semafory ale použít nechceme proto, aby jednoduchým cyklickým přepínáním
přednosti nebrzdily provoz, když to není žádoucí.
Členové výboru informace o možnostech vybudování lávky pro pěší vzali na vědomí.
5.) Zábradlí u kruhového objezdu – pneuservis Kostelník
Bod, který původně v programu nebyl se dostal na jednání spontánně vzhledem k přítomnosti
zástupců ORM.
Člen výboru pan Ing. Petr Filip při jednání výboru již v červnu poukazoval na znepokojující
stav na kruhovém objezdu u pneuservisu Kostelník. Podle vyjádření pana Filipa jsou zejména
děti procházející tímto místem do blízké školy ohroženy projíždějícími vozidly, mezi kterými
jsou velmi početně zastoupeny těžké kamiony.
Pan Filip navrhoval pro ochranu těchto chodců a zejména dětí instalovat u kruhového objezdu
v místě u pneu Kostelník ochranné zábradlí.
Předseda výboru pan Antonín Malý možnou realizaci tohoto návrhu po červnovém jednání
výboru ověřoval na MÚ a dozvěděl se, že instalace zábradlí není v tomto místě opodstatněná.
Pan Petr Filip později sám zaslal tento podnět na MÚ a proto se přítomných zástupců ORM
MÚ Kopřivnice dotazoval, jaký je postoj úřadu k tomuto návrhu.
Členové výboru tak byli panem Šmídem a Petrem informováni o pravidlech a parametrech
budování takových kruhových objezdů a zabezpečení účastníků silničního provozu včetně
chodců.
Dle slov našich hostů, je chodník u zmíněného objezdu koncipován a vybudován jako
bezpečnostní – tzn. je na jeho šířce proti standardu 1.5m přidáno ještě 0,5, na šířku 2m. Tím
chodník spadá do vyšší bezpečnostní kategorie. Navíc bylo argumentováno, že zábradlí není
považováno na bezpečnostní prvek, který by chodce ochránil před vozidlem (o nákladním ani
nemluvě), které by na chodník vlivem kolize najelo. Tím se bezpečnost chodců nezajistí.
Navíc nemůže být instalováno na samém okraji chodníku z důvodu zákonných parametrů.
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Pokud by se instalovalo, musel by být odstup od okraje chodníku, čímž by se šířka chodníku
zmenšila a docházelo by k tomu, že se nevyhnou dva kočárky, případně vozíčkář apod.
Instalaci ukotvení podobného zařízení do země také brání uložené inženýrské sítě, které jsou
v tomto místě a mají ochranná pásma, kde není možno nic stavět a to včetně obrubníků
chodníku. Celý chodník by se musel posunout blíže směrem k pneuservisu Kostelník, ovšem
přilehlé pozemky nejsou ve vlastnictví města Kopřivnice, ale soukromé.
Ani toto dobře míněné opatření není, jak se ukázalo, vlivem složité legislativy možné
jednoduše provést.
V návrzích ještě zaznělo případné umístění zábran se zábradlím v betonovém podstavci, které
by nebylo pevně zabudováno do země. Takové však opět má v podstavci šířku téměř 0,5m,
nemůže se umístit na okraj chodníku, ale 50cm od a tím by se ubralo z chodníku v podstatě
1m a naprosto by se užívání chodníku znehodnotilo.
Zástupci odboru rozvoje města přislíbili, že záležitost ještě projednají, ale moc nadějí nám
nedávají. Dokladovali to také konkrétními příklady a fotodokumentací kruhových objezdů z
různých míst ČR, kde se v současnosti již takové podobné požadované zábradlí neinstaluje.
Členové výboru informace o možnostech instalace zábradlí vzali na vědomí.
6.) Informace o průběhu stavby Multifunkčního hřiště v Lubině
MÁME HOTOVO! To bylo v podstatě hlavní sdělení člena výboru MČ Kopřivnice-Lubina
pana Jiřího Jadrníčka, který vykonává technický dozor investora, kterým je město Kopřivnice
nad výstavbou multifunkčního hřiště v Lubině.
Stavební práce byly v podstatě ukončeny, zbývá usazení mantinelů a úklid staveniště.
Na pondělí 15.11.2021 je plánováno oficiální předání hotového díla zástupcům města, uvedl
pan Jadrníček. Zároveň konstatoval, že byl s prací firmy spokojen a v průběhu výstavby
nevznikly žádné zásadní komplikace. Také stanovený termín zhotovení díla byl dodržen a to
také díky přízni počasí. Lubina a nejen její obyvatelé dostali tak k blížícím se Vánocům
krásný dárek v podobě moderního sportovního víceúčelového zařízení. Následně bude
navržen a projednán také ve spolupráci se Správou sportovišť města Kopřivnice Provozní řád
a způsob užívání pro širokou veřejnost.
Členové Výboru MČ Kopřivnice-Lubina vzali informaci o dokončení výstavby
Multifunkčního hřiště s potěšením na vědomí.
7.) Info o postupu příprav oslav Výročí Lubiny 2022
Předseda Výboru městské části Kopřivnice-Lubina pan Antonín Malý požádal našeho garanta
pana místostarostu Dušana Krompolce o informace, jak postupují jednání o přípravě
uspořádání oslav 720let Lubiny v příštím roce, které by se mohly realizovat na základě
podnětu pana JUDr. Karla Matuly – místního občana.
Pan Mgr. Dušan Krompolc informoval přítomné členy výboru, že pracovní skupina, kterou
sám ustanovil, se již sešla a o možnostech uspořádání oslavy jednala. V současné době se
prověřují některé konkrétnější možnosti a návrhy, které z tohoto jednání vyplynuly. V brzké
době, kdy budou známy další skutečnosti, se skupina opět sejde a bude poznatky
vyhodnocovat a stanoví si další směr postupu pro zdárné uspořádání akce. O dalších krocích
bude pan místostarosta Dušan Krompolc výbor průběžně informovat.
Členové Výboru MČ Kopřivnice-Lubina vzali informace o postupu přípravy oslav
výročí Lubiny 2022 na vědomí.
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8.) Různé
8.1) Zajištění dohledu nad Multifunkčním hřištěm a okolím
V bodu Různé jsme se vrátili zpět k Multifunkčnímu hřišti. Již od počátku příprav výstavby
hřiště se členové komise a později výboru MČ Kopřivnice-Lubina zabývali otázkou potřeby
dohledu nad hřištěm a jeho okolím jednak z důvodu ochrany zdraví uživatelů hřiště v případě
zranění a to zajištěním rychlejší pomoci, ale také ochrany díla před případnými vandaly.
Uvažovalo se o instalaci nové bezpečnostní kamery do prostoru hřiště, aby mohl být prostor
pod dohledem. S tím by byly spojeny technické komplikace propojení kamery s nějakým
sledovacím systémem, její obsluha, provoz atd. Jistě také investice a to odhadem v řádu
desítek tisíc Kč.
Předseda výboru pan Antonín Malý informoval členy výboru, že navštívil služebnu MP
Kopřivnice a osobně s velitelem panem Janem Müllerem zjišťoval možnost, zda by bylo
možno monitorovat prostor multifunkčního hřiště kamerou, která je instalována u stanoviště
kontejnerů naproti hřiště u mostu. Tato kamera je napojena na pult centralizované ochrany
MP Kopřivnice a 24h denně sleduje okolí.
Bylo na místě ověřeno, že stávající kamera monitorující v současné době pouze prostor kolem
kontejnerů díky své technické konstrukci bez omezení může sledovat také prostor nového
multifunkčního hřiště, okolí budovy klubovny, stávající fotbalového hřiště a také dětský
koutek, který je umístěn u vchodu na hřiště. Kamera má schopnost vidění i v noci, může se
významně přiblížit k pozorovanému objektu a rovněž se ukládá v systému záznam pro
případné pozdější potřeby.
To bylo velmi potěšující zjištění, které by vyřešilo potřebu dohledu nad uvedeným prostorem
a ještě bez jakýchkoli dalších výdajů. Ze strany MP podle vyjádření velitele pana Müllera
není žádný problém rozšířit pozorovací perimetr této kamery z kontejnerů také na hřiště.
V uspokojivém využívání této kamery pro monitorování hřiště však poněkud brání stromy,
které jsou za plotem hřiště. V tomto zimním období, kdy jsou bez listů, je dohled kamery
dostatečný, ovšem při olistění by ve výhledu bránily. Řešením by bylo odstranění dvou
stromů, které výhledu kamery brání.
V současné době v průběhu stavby multifunkčního hřiště již došlo k vyčištění okolí hřiště
odstraněním křovin, náletových dřevin i stromu, které nebyly žádoucí a také byly ve špatné
kondici a tak i ohrožovaly své okolí.
Obhlídkou zmíněných stromů bylo odhadnuto, že jsou částečně uschlé a nemocné (výrazně
napadeny cizopasníky). To významnou měrou ohrožuje zdraví i životy všech, kteří se v jejich
blízkosti pohybují a to zejména dětí, které využívají dětský koutek u vstupu na hřiště.
Proto pan Antonín Malý navrhnul, aby vedení Správy sportovišť prověřilo stav těchto dvou
stromů (jedná se o čtvrtý a pátý strom ve směru od brány) a zvážilo, zda by bylo možno je
odstranit, popřípadě jejich odstranění zajistilo. Ředitel SpSK pan Bc. Pavel Vyškovský byl již
předběžně o tomto návrhu informován předsedou výboru a přislíbil součinnost.
Tak by se v prvé řadě zajistila bezpečnost návštěvníků dětského koutku a hřiště a také byla
zajištěna prevence při zranění díky dohledu bezpečnostní kamery. Rovněž by byl dohledem
chráněn majetek města před případnými vandaly, nebo tyto útoky sníženy na minimum.
To vše s využitím současné techniky bez jakýchkoli dalších nákladů.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání navrhuje vedení SpSK, panu Bc.
Pavlu Vyškovskému, prověřit stav stromů 4 a 5 od brány na hřiště a zajistit jejich
odstranění z důvodu zajištění bezpečnosti v jejich okolí a také tímto zajištění
bezpečnostního dohledu kamery nad prostorem multifunkčního hřiště.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.
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8.2) Zahájit jednání města s vlastníky pozemků pro výkup v prostoru louky u KD
Člen výboru pan Ing. Petr Filip připomenul, že v prioritách Výboru MČ Kopřivnice-Lubina
pro příští rok 2022 je na místě 2.) Výkup části pozemků parc. č. 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 a
115/7 od paní Jany Prokopové za účelem získání volné plochy pro umístění kolotočů během
pořádání poutí. Jedná se o pozemky v centrální části obce, které by bylo možné využít také
jako parkovací plochu při pořádání různých akcí. Na pozemku zřídit hydrant/ přípojku pitné
vody/ kanalizaci a odběrové místo el. energie pro kolotoče, hasiče při pořádání soutěží
Jelikož jsme se na dnešním jednání se zástupci ORM města Kopřivnice dozvěděli, že další z
priorit - výstavba chodníku směr Hájov zřejmě realizována nebude, nebo pouze její část
navrhnul pan Filip, aby se město Kopřivnice zaměřilo na požadavek výboru pokusit se
vykoupit od majitelů zmíněné pozemky. Tyto by byly využívány jak je výše uvedeno a rovněž
– jak vyšlo také z dnešního jednání – by usnadnily případné vybudování lávky pro pěší vedle
mostu u KD v Lubině.
K tomuto návrhu pana Ing. Petra Filipa se všichni členové vyjádřili souhlasně.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání navrhuje vedení města
Kopřivnice zahájit jednání o výkupu části pozemků parc. č. 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 a
115/7 od paní Jany Prokopové za účelem získání volné plochy pro umístění kolotočů
během pořádání poutí. Jedná se o pozemky v centrální části obce, které by bylo možné
využít také jako parkovací plochu při pořádání různých akcí. Na pozemku zřídit
hydrant/ přípojku pitné vody/ kanalizaci a odběrové místo el. energie pro kolotoče,
hasiče při pořádání soutěží apod. Jak jak je uvedeno v Prioritách Výboru MČ
Kopřivnice-Lubina pro rok 2022
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

9.) Závěr
Tímto byl obsáhlý program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a ve
20:30h předseda výboru Antonín Malý jednání ukončil.
Předseda výboru p. Malý měl v plánu netradičně svolat také závěrečné prosincové jednání
Výboru MČ Kopřivnice-Lubina, ovšem nepříznivý vývoj epidemické situace to zřejmě
bohužel neumožní.
Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina – první v Novém roce 2022, bylo
předběžně stanoveno na čtvrtek 20.01.2022 v 18h v klubovně fotbalového hřiště v
Lubině.

Zápis vypracoval dne 17.11.2021
Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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