Zápis č. 3
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 24.4.2019 v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Bc. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip, Karel
Matula, Václav Paiger, Antonín Malý, Mgr. Dušan Krompolc, Marta Danihlíková, Ing.
Pavlína Tobiášová Dis., Michal Polášek, Ing. Dalibor Kloc
Nepřítomni: Ondřej Raška
Hosté:

místostarosta Stanislav Šimíček

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Zahájení
Přizvání hostů
Došlá pošta
Různé
Závěr

Zahájení

Schůzi zahájila předsedkyně Marta Danihlíková a přivítala přítomné.

2.

Přizvání hostů

3.

Došlá pošta

4.

Různé

Reakce MÚ na body zápisu z března 2019
4.2. Na Komisi Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina se obrátil pan Zbyněk Mechl také s
dotazem proč pan Zbyněk Mechl jako fyzická osoba dostal vyjádření z města, že nemůže asfaltovat po
31.10. a do teploty +5 stupňů C, když most M-06 firma asfaltovala 12.12. při -1 stupni C?
Vyjádření MÚ:
Miloš Sopuch - vedoucí oddělení technické správy - e-mail ze dne 23.04.2019 - Položení asfaltobetonu
na opravenou konstrukci mostu bylo nutno udělat "za každého počasí" jelikož bylo nutno zajistit jeho
pojízdnost a uzavřít konstrukci mostovky na zimní období obrusnou vrstvou. Stavba je samozřejmě
jako celek v záruce, pokud by došlo k jakýmkoliv závadám i na této předmětné AB vrstvě budeme vady
reklamovat zhotovitele.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Na komisi Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina se obrátil pan Zbyněk Mechl také s
připomínkou o poškození místní komunikace pod ZŠ – 16c, která byla opravená po odkanalizování a
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již je tam díra v místě výjezdu ze zařízení staveniště při opravě mostu M-06. Tímto komise žádá město
Kopřivnici o opravu komunikace (uplatnění reklamace).
Vyjádření MÚ:
Miloš Sopuch - vedoucí oddělení technické správy - e-mail ze dne 23.04.2019 - Prověříme na místě
samém, pokud došlo k poškození vlivem stavby, zajistíme prostřednictvím zhotovitele opravu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.6. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá město Kopřivnici o prověření
možnosti zrušení Novoročního ohňostroje popř. zda město Kopřivnice neuvažuje o jiné formě
Novoroční oslavy.
Vyjádření MÚ: Rada města vzala na vědomí žádost o zrušení novoročního ohňostroje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.9. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá město Kopřivnici o přípravu
vypracování projektové dokumentace na vybudování malého víceúčelového hřiště s prvky pro
věkovou kategorii 12 – 20 let (pozn.: obdobné jako nově vybudované v Závišicích) ještě v tomto roce,
viz bod č. 2 v “Požadavcích na rozpočet města Kopřivnice pro rok 2019 za místní část Lubina.
Vyjádření MÚ: Radní zadali ORM předběžné vyčíslení nákladů na tuto investici.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.12. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá město Kopřivnici o zakoupení
kompletního radaru pro postihování přestupků - stejný jako je na ul. Záhumení - čistě pro Lubinu pro
zvýšení bezpečnosti před školou.
Vyjádření MÚ:
Ing. Kamil Žák - vedoucí odboru majetku města - e-mail ze dne 18.04.2019 - umístění radaru v
lokalitě před školou v Lubině již bylo schváleno radou města. Na pořízení radaru je uzavřena
smlouva a aktuálně se zpracovává projektová dokumentace na realizaci elkto-přípojky, kterou toto
zařízení vyžaduje. Předpokládáme, že umístění radarové stanice by mělo být realizováno v polovině
letošního roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.13. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina urguje přezkoumání možnosti zavedení
rychlého internetového připojení (optickým kabelem) pro občany Lubiny od poskytovatele Kabelové
televise Kopřivnice v dohledné době. Dále žádá o přibližnou garantovanou rychlost připojení a výši
předpokládaného pušálního poplatku za tyto služby. O tuto informaci žádala komise již v 03/2018,
zápis č. 31, bod 3.2.
Vyjádření MÚ resp. KTK:
Jan Bittner - KTK - e-mail ze dne 22.04.2019 - ohledně informací k bodu č. 4.13 zaslaného zápisu č.
2 ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina sdělujeme, že o postupu rozšiřování
optické sítě města Kopřivnice rozhoduje Rada města Kopřivnice, neboť se jedná o strategická
rozhodnutí s významným ekonomickým dopadem na firmu.
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Rada města v roce 2017 rozhodla, že jako první etapa rozšiřování optické sítě mimo panelákovou a
bytovou zástavbu v Kopřivnici budou realizovány okrajové části města Kopřivnice (ul. Záhumenní,
Květinová, Lomená, Duhová, Pinkavka, Dolní, Příborská, Luhy, Sýkorec). V současnosti probíhá
zpracování projektové dokumentace této první etapy.
Dále pak v souvislosti s připravovanou výstavbou kanalizace v místních částech Vlčovice – Mniší
analyzujeme možnost přípolože optické infrastruktury k této liniové stavbě. Na základě výsledku této
analýzy je možné, že bude tato místní část realizována ještě dříve, než okrajové části Kopřivnice.
Z výše uvedených důvodu nedokážeme v této chvíli odpovědět konkrétně na Váš dotaz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.14. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá město Kopřivnici o přezkoumání
a/ možnosti úpravy jízdního řádu. Jedná se o spoj číslo 883638: odjezd z Hájova v 07:00 přes Lubinu
a přes celou Kopřivnici s příjezdem na zastávku Kopřivnice, žel. st. v 07:48! Navrhovaná úprava:
Lubina => Kopřivnice, Čs. armády => Kopřivnice, žel. st. => Kopřivnice, aut. nádr. a až poté MHD.
b/ možnosti najíždění autobusů k zastávkám blíže k obrubníku. Aktuálně autobusy zastavují příliš
daleko a tím je stížen nástup a výstup pro starší a hůře pohyblivým občanům.
c/ možnosti umístění jízdních řádů na stojanech zastávek níže. Aktuálně jsou tyto jízdní řady příliš vysoko
pro občany středního a menšího vzrůstu.

Vyjádření MÚ:
Ing. Petr Richard - vedoucí odboru rozvoje města - e-mail ze dne 10.04.2019 - následující odpovědi
obdržel pan Richard od firmy KODIS:
Ad a/ Vyjádření č. 1: Spoj 638/6 je veden jako školní spoj, který zajišťuje dopravu žáků a studentů do
škol. Z tohoto důvodu je spoj veden delší trasou, ze které vyplývá vyšší kilometrický tarif a jízdní doba.
Cestující, kteří potřebující být v zastávce železniční stanice dříve, je možný přestup v zastávce aut.
nádr., kde mohou využít spoj 641/13 (km úsek pak bude pro tyto cestující o 8 km kratší).
Doplňující vyjádření: Zabývali jsme se opětovně Vaším požadavkem a nechali jsme dopravce
zpracovat z dat odbavovacího zařízení frekvenci cestujících na spoji 638/6. Z frekvence spoje vyplývá,
že průměrně (denně) převeze 69,6 cestujících. Do zastávky Kopřivnice, žel. stan. cestuje pak pouze 0,8
cestujících na spoj. Ostatní cestující jsou pak převážně žáci a studenti. Na základě této skutečnosti a
vzhledem k faktu, že spoj je současně v případě potřeby přímým spojením k Poliklinice, neuvažujeme
prozatím o dřívějším závleku spoje do zastávky Kopřivnice, žel. stan., který by znamenal opoždění
spoje v rámci školní dopravy a poškodil by tak cestující většinu.
Ad b/ Dále bylo s dopravcem projednáno zastavování autobusů u nástupní hrany, tak aby byl
cestujícím zajištěn co největší komfort. Dopravce uvedl, že upozorní řidiče na výše uvedené a doplnil,
že některé zálivy a nástupní hrany bohužel neumožňují těsné zastavení u nástupní hrany z důvodu
krátkého nájezdu do zastávky nebo z důvodu možného poškození pneumatik. Jedná se však o
minimum zastávek.
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Ad c/ S dopravcem byl také projednán výlep jízdních řádů ve vztahu k výšce výlepu. Dopravce bude
nově vylepovat jízdní řády zespodu vývěsné tabule. Toto je však možné pouze na označnících
s menším počtem linek, kde není vývěsná tabule zaplněna celá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.16. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina požaduje posílení kontejnerového stání
naproti hostinci Horačka o jeden kontejner na PAPÍR.
Vyjádření MÚ:
Ing. Hynek Rulíšek - vedoucí odboru životního prostředí - e-mail ze dne 29.04.2019 - Odbor ŽP ve
spolupráci se společností SLUMEKO, s.r.o. bude v průběhu měsíce května doplňovat kontejnery na
tříděný odpad na několika místech v Kopřivnici a místních částech. Kontejner na sběr papíru na
stanoviště v Lubině za benzinkou bude přistaven nejpozději v termínu do 31.5.2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.20. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá o informaci, zda město Kopřivnice
plánuje “generel dopravy”?
Vyjádření MÚ:
Ing. Petr Richard - odbor rozvoje města - e-mail ze dne 24.04.2019 - Ze strategických dokumentů,
které se týkají dopravy jak ve městě, tak i v místních částech, má město Kopřivnice zpracovaný např.
Strategický plán rozvoje města, Komplexní dopravní studii, Generel cyklistické dopravy, atd. (tyto a
další strategické dokumenty jsou dostupné na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumentykoprivnice). V současné době se zpracovává Plán udržitelné městské mobility. Předpoklad odevzdání
tohoto dokumentu je prosinec 2019, rozsah zpracovávaného dokumentu je specifikován přílohou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.21. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina požaduje od ředitele Správy sportovišť
Kopřivnice Milana Gilara předložení položkového rozpočtu výdajů na provoz sportovního areálu v
Lubině za rok 2017. Jedná se o částku 604 000 Kč.
Vyjádření MÚ do 21.04.2019:
SpSK Kopřivnice - e-mail ze dne 15.04.2019 - materiály o hospodaření organizace v roce 2017 byly
zaslány p. místostarostovi Stanislavu Šimíčkovi dne 9.4.2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otevřené body z březnového zápisu:
4.11. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá město Kopřivnici o informace:
a/ Jaké investiční akce jsou zahrnuty do rozpočtu pro místní část Lubina pro r. 2019 a v jaké hodnotě?
b/ Kolik peněz bylo proinvestováno v jednotlivých místních částech (Lubina, Vlčovice, Mniší) a o jaké
investiční akce se jednalo, vč. porovnání investičních akcí + jejich hodnota v letech 2015 – 2018 a
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2019 v jednotlivých místních částech.
Vyjádření MÚ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.19. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina urguje zmapování kritických míst v obci,
kde dochází k problémům se zatopením v období přívalových dešťů.
Vyjádření MÚ:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové podněty:
1/ Na Komisi Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina se obrátil občan Lubiny, zda by bylo
možno přidat pana Josefa Žárského, který padl jako logionář v první světové válce, na pomník padlých
na hřbitově ve Větřkovicích. Podklady na posouzení byly předány panu Dušanovi Bartošákovi.
Vyjádření MK:
Místní komise Lubina doporučuje přidat jméno pana Josefa Žárského na pomník padlých na hřbitově
ve Větřkovicích.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 12, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ Členové MK Lubina jsou si vědomi znevýhodnění místních spolků při pořádání kulturních akcí v
KD Lubina a navrhují, aby byly narovnány podmínky ve všech místních částech, tzn. aby rozdíly v
nájmu obdobných objektů (např. sál) doplácelo město Kopřivnice např. formou daru. Není vždy možné
půl roku dopředu žádat o dotaci na danou akci, neboť všechny akce nejsou tak dlouho dopředu
plánovány.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 12, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ:
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5.

Závěr

Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 30.05.2019 v 19:00 v Katolickém domě v Lubině.
Veřejná schůze se bude konat 14.05.2019 v 17:00 v Katolickém domě v Lubině.
Zapsala:
Marta Danihlíková

Předsedkyně MK Lubina
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