Zápis č. 6
ze schůze Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina konané dne 16. 9. 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, Václav Paiger, Miroslav Socha
Nepřítomni: David Mikulenka, Ondřej Raška
Hosté:

Stanislav Šimíček, Zdeněk Kryške

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 17. schůze Rady města Kopřivnice konané 14. 7. 2015
informace z usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice konané 11. 8. 2015
informace z usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice konané 26. 8. 2015
informace z usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice konané 1. 9. 2015
informace z usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaného 10. 9. 2015

3.

Různé

p. Kryške (Lubina č. 66) informoval členy místní komise Lubina o úmyslu p. Žárského
vybudovat sjezd ze silnice I/58 a příjezdovou komunikaci pro budoucí zástavbu několika RD
na parcele č. 266/55. Tato nová komunikace by měla vést po pozemku p. č. 266/22 v k. ú.
Drnholec nad Lubinou v majetku p. Žárského a také přes pozemek p. č. 266/18 v k. ú.
Drnholec nad Lubinou v majetku města Kopřivnice. Pan Kryške s tímto řešením nesouhlasí.
Členové místní komise Lubina vznáší dotaz, zda odpovědní pracovníci MÚ souhlasí s
vybudováním nového sjezdu ze silnice I/58 - což by jistě nebylo optimální řešení, zda město
Kopřivnice má v úmyslu prodat část pozemku p. č. 266/18 v k. ú. Drnholec nad Lubinou za
tímto účelem.
Vyjádření MÚ:
-

-

místní komise vznáší dotaz na MÚ Kopřivnice, zda by bylo možné na určité období instalovat
mobilní radar na silnici I/58 do blízkosti ZŠ Lubina (naproti restauraci "U Horáků") ve směru
od Příbora, z důvodu vysoké rychlosti motorových vozidel, která představují nebezpečí pro
děti místní ZŠ.
Vyjádření MÚ:
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-

místní komise Lubina požaduje, aby odpovědný pracovník MÚ dohlédl na kvalitu provedení
nového asfaltového
povrchu na krajské komunikaci v Lubině vedoucí od kruhového
objezdu v Drnholci po Hájovský dvůr, zejména pak na výšku kanálových vpustí a poklopů.
Vyjádření MÚ:

-

p. Konig se obrátil na místní komisi Lubina s problémem nepřehledného výjezdu z
cyklostezky vedoucí od Orinoka k železnému mostu v Lubině.
Cyklista vyjíždějící z cyklostezky na místní komunikaci u železného mostu v Lubině není např.
pro osobní vůz jedoucí po tomto mostě dostatečně vidět a naopak cyklista může přehlédnout
osobní vůz jedoucí po tomto mostě. Již bylo několik případů, kdy řidič osobního vozidla zde
přehlédl cyklistu/in line bruslaře a jen náhodou se toto obešlo bez zranění.
Místní komise Lubina si je vědoma tohoto problému a požaduje doplnění bezpečných zábran,
které donutí cyklisty a jiné uživatele cyklostezky snížit rychlost a bezpečně se napojit na místní
komunikaci. Žádáme také o doplnění osvětlení v tomto kritickém místě.
Vyjádření MÚ:

na schůzi místní komise v Lubině zazněly opakované stížnosti na četnost vývozu kontejnerů,
celkový vzhled kontejnerového stání v Lubině u kamenného mostu a pořádek v této lokalitě.
Vyjádření MÚ:

-

-

-

4.

paní Davidová - ředitelka ZŠ Lubina - informovala místní komisi Lubina o aktuálním stavu
místní školy a plánech do budoucna otevřít nultý ročník v letech, kdy bude nižší počet žáků
prvního stupně.
Členové místní komise Lubina tento návrh otevřít nultý ročník podporují.
sestavení požadavků na zařazení jmenovitých akcí stavebního charakteru do rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2016.
Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek 22. 10. 2015 v 19 hodin.
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