Zápis č. 5
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 13.05.2021 v 19h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Marta Danihlíková, Ing. Petr
Filip, Jan Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav Kovařík, Karel Matula, Václav
Paiger, Jaromír Prašivka, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: --Hosté: garant výboru a místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Přehrada v Lubině
4.) Harmonogram protipovodňových opatření na Holotě
5.) Zpráva o aktuálním stavu příprav vybudování multifunkčního hřiště v Lubině
6.) Zpráva o aktuálním stavu příprav rekonstrukce kontejnerového stání u mostu
7.) Různé
8.) Závěr

Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny členy a garanta. Ocenil opět
100% účast členů. Poté seznámil členy výboru s programem jednání.
Všichni přítomní s programem vyjádřili souhlas.
2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru p.Antonín Malý přečetl zápis minulé dubnové schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci.
Upřesňující informace přednesl členům také garant a místostarosta p.Krompolc.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí.
3.) Přehrada v Lubině
Garant výboru a místostarosta p.Dušan Krompolc informoval výbor o nově ustanovené
pracovní skupině při MÚ Kopřivnice, která si dala za cíl „vrátit život“ na přehradu v Lubině a
umožnit její využití pro rekreační a odpočinkové aktivity občanů nejen Kopřivnice.
Tato skupina je složena ze zástupců zainteresovaných stran (majitel – Tatra Trucks, nájemce –
rybářský svaz, provozovatel občerstvení na přehradě, vedoucí příslušných odborů radnice a
vedení města Kopřivnice). Věříme, že díky vzájemné dohodě a nastavení pravidel bude
přehrada a její okolí opět sloužit občanům k oddechu a relaxaci. V diskuzi k tomuto tématu
padaly od členů výboru upřesňující dotazy a návrhy, jako např. zda bude zajištěna služba
plavčíka, zdravotnický dozor, vybudované molo, provoz lodiček, pohyb psů atd.
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Některé podněty jsou již skupinou pro přehradu řešeny, ostatní budou pracovní skupině
navrženy k projednání prostřednictvím garanta výboru p.Krompolce, nebo předsedou výboru
Antonínem Malým, kteří oba jsou také členy této pracovní skupiny.
Členové výboru informaci o ustavení skupiny pro přehradu vzali na vědomí.
4.) Harmonogram protipovodňových opatření na Holotě
Garant výboru MČ Kopřivnice–Lubina a místostarosta p.Dušan Krompolc informoval výbor o
aktuálním stavu a výhledovém přibližném harmonogramu opatření proti záplavám v území
„Na Holotě“ :
V současnosti - je již vydáno stavební povolení
Červen-Srpen - sdělení dotačního orgánu o schválení požadované dotace
Září – schválení přijetí dotace zastupitelstvem a přijetí rozpočtových opatření pro
spolufinancování městem
Září – informování vlastníka pozemku (Mléčná farma Lubina) o nadcházející stavbě
Říjen-Listopad – výběrové řízení na zhotovitele stavby
Jaro 2022 (dle klimatických podmínek) – zahájení stavby
Tento předběžný harmonogram se může změnit.
Členové výboru informaci o harmonogramu protipovodňových opatření vzali na vědomí
5.) Zpráva o aktuálním stavu příprav vybudování Multifunkčního hřiště v Lubině
Místostarosta a garant výboru p.Krompolc informoval členstvo o aktuálním stavu příprav
vybudování multifunkčního hřiště s tím, že je zpracována projektová dokumentace a čeká se
na vyjádření dotčených stran k chystané stavbě. Ve chvíli konání jednání výboru ještě nějaká
vyjádření scházela, v tomto okamžiku zpracování zápisu jsou již informace, že vyjádření jsou
již kompletní a souhlasná. Bude tedy přistoupeno k zadání soutěže na zhotovitele stavby.
Členové výboru zprávu o aktuálním stavu příprav vybudování multifunkčního hřiště v
Lubině vzali na vědomí.
6.) Zpráva o aktuálním stavu příprav rekonstrukce kontejnerového stání
Při jednání o tomto bodu opět garant výboru p.Krompolc informoval všechny přítomné o
postupu příprav rekonstrukce kontejnerového stání u mostu v Lubině, seznámil se stavem
schvalování a informoval o podobě prostoru po opravě. Diskutovány byly ještě dílčí věci, jako
počet kontejnerů jejich umístění apod.
V souvislosti s úpravou prostoru kontejnerového stání a jeho napojení na most se také
hovořilo o navrhované úpravě komplikovaného výstupku/zubu na konci mostu směrem ke KD
vpravo, kde často dochází ke kolizi projíždějících vozidel s obrubníkem. Po nelehkých
jednáních s majitelem komunikace (MS kraj) je přislíbena úprava tohoto místa, což jistě ocení
hlavně motoristé.
Členové výboru zprávu o aktuálním stavu příprav rekonstrukce kontejnerového stání u
mostu v Lubině vzali na vědomí.
7.) Různé
7.1) V tomto bodu se krátce probírala žádost SDH Lubina o opravu vnitřních prostor požární
zbrojnice. Přesto, že jde o žádost, která byla podána na město před velmi dlouhou dobou,
doposud se v této věci nic neděje. Místostarosta a garant výboru p.Krompolc na žádost
předsedy výboru p. Malého přislíbil intenzivní prověření stavu této žádosti a doporučení
dalších kroků pro její úspěšnou realizaci.
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7.2) V tomto bodu Různé byla opětovně nastolena otázka vybudování lávky pro pěší vedle
mostu u KD v Lubině. Tato možnost se řešila již před několika lety před rekonstrukcí mostu,
nakonec však neprošla. Protože však hlasy ze strany občanů na její vybudování sílí, bude se
tímto výbor MČ Kopřivnice–Lubina zabývat a bude hledat shodu s orgány města a možnosti,
jak tuto lávku vybudovat. Je však jasné, že jde o náročnou a finančně nákladnou záležitost.
7.3) Členové výboru MČ Lubina byli informováni o petici, která byla podána na MÚ občany,
kteří bydlí v části obce kde je výjezd na Hájov a Hukvaldy.
Občané této části obce požadují instalaci radaru pro měření rychlosti projíždějících vozidel,
aby se provoz zpomalil a byl bezpečnější. Výbor se k tomuto nevyjadřoval, protože petice
byla podána občany přímo na město.
Členové informace v bodu Různé vzali na vědomí.
8.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a ve 20:20h
předseda jednání ukončil.
Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina se uskuteční ve čtvrtek 17.06.2021 v 19h v
klubovně fotbalového hřiště v Lubině.
Zápis vypracoval dne 21.05.2021
Antonín Malý, předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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