Zápis č. 3
ze schůze Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina konané dne 28. 5. 2015
v 19:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof,
Ing. Dalibor Kloc, Dagmar Křístková, David Mikulenka, Václav Paiger, Ondřej Raška,
Miroslav Socha
Omluveni: Hosté:

Stanislav Šimíček, Jan Müller

Program:

1.
2.
3.
4.

1.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Závěr

Zahájení
Schůzi zahájil předseda Ing. Petr Filip a přivítal přítomné.

2.

Došlá pošta

informace z usnesení 10. schůze Rady města Kopřivnice konané 29. 4. 2015
informace z usnesení 11. schůze Rady města Kopřivnice konané 19. 5. 2015
žádost p. Kubalcové z odboru životního prostředí města Kopřivnice ze dne 11. 5. 2015 o
sdělení stanoviska k plánované výstavbě zpevněné plochy pro 4ks kontejnerů na tříděný odpad na
pozemku ve vlastnictví města Kopřivnice (lokalita naproti pneuservisu Kostelník) Komise Rady
města Kopřivnice pro místní část Lubina projednala a s výstavbou souhlasí.
Doporučujeme kolem zpevněné plochy vysázet zástěnu z keřů pro lepší vzhled kontejnerového
stání.
pozvánka vedoucího OŽP na jednání o letním provozu na VN Větřkovice 2015 pořádanou dne
29. 5. 2015 na MÚ Kopřivnice
3.

Různé

Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina projednala návrh Městské policie, který
přednesl velitel MP pan Jan Müller a souhlasí se záměrem odstranit dopravní značení "Zákaz vjezdu
všech vozidel" včetně dodatkové tabulky "Neplatí pro dopravní obsluhu a cyklisty" na místní
komunikaci ve Větřkovicích, která vede od č.p. 270 a dále kolem bývalého pavilonu směrem na
Hukvaldy (spojnice silnic 4863 a 4824).
Tato úprava umožní vjezd rybářům do zadní části VN Větřkovice, kde mají pronajatý pozemek.
Zároveň umožní vjezd návštěvám až k rodinným domům, které se nacházejí za stávajícím dopravní
značkou. Nyní byl vjezd vozidel návštěv tolerován, ačkoliv nesplňoval podmínky dopravní obsluhy.
Doporučujeme umístění radaru před úpravou a po této úpravě dopravního značení, aby bylo možno
objektivně zjistit případný nárůst dopravy. Tato úprava dopravního značení bude po jednom roce
provozu vyhodnocena a bude rozhodnuto o dalším postupu.
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Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá o sdělení termínu, do kdy bude
provedeno prošetření umístění hranice místní komunikace vedoucí na Velovou podél pozemků pana
Ing. Dvořáka. V místě je úzká komunikace a toto místo je velmi nepřehledné.
Vyjádření MÚ:

p. Raška informoval o havarijním stavu zídky mezi starým a novým hřbitovem v Lubině hrozí zřícení na hroby a náhrobky. Nutno opravit.
Vyjádření MÚ:

p. Křístková informovala o problematice venčení psů na hrázi na přehradě ve Větřkovicích
a v okolí. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina požaduje doplnění stojanů se sáčky
na psí exkrementy v dané lokalitě, příp. v ostatních částech obce podél chodníků.
Vyjádření MÚ:

informace p. Babince o zapůjčení obecní kroniky na výstavu "Domácnosti našich babiček aneb
co odnesl čas", která se bude konat 20. 6. 2015 v Domě zahrádkářů v Lubině
informace p. Křístkové o neposečené trávě na novém hřbitově v Lubině, kde kosení trávy mají
na starosti skauti. Ing. Filip upřesnil tuto informaci - tento stav již není aktuální, tráva byla 22. 5.
posekána.
žádost p.Křístkové o urgenci posečení trávy kolem krajské silnice vedoucí obcí
p. Šimíček informoval o problematice plánované výstavby domova pro seniory v Kopřivnici a
exkurzi zástupců města Kopřivnice v domově pro seniory ve Ždírci nad Doubravou
p. Šimíček informoval o provozu vodní nádrže Větřkovice
ing. Filip podá na Radu města Kopřivnice žádost o příspěvek na akci "Večírek nejen pro
seniory" a příspěvek na loutkové divadlo.

4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
25. 6. 2015 v 19 hodin.
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