Zápis č. 7
ze schůze Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina konané dne 22. 10. 2015
v 19:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof,
Dagmar Křístková, David Mikulenka, Václav Paiger, Ondřej Raška, Miroslav Socha
Nepřítomni: Ing. Dalibor Kloc
Hosté:

Stanislav Šimíček

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 21. schůze Rady města Kopřivnice konané 22. 9. 2015
informace z usnesení 22. schůze Rady města Kopřivnice konané 6. 10. 2015
informace z usnesení 23. schůze Rady města Kopřivnice konané 16. 10. 2015

3.

Různé

-

p. Bonk informoval o problematice kaluží u chodníku kolem hřiště. I po úpravě 3ks
kanalizačních vpustí a novém asfaltovém povrchu na vozovce dochází k opětovné tvorbě
kaluží u obrubníku chodníku. Nutno opravit.
V souvislosti s právě probíhající pokládkou nového asfaltového povrchu došlo na silnici
v úseku od kruhového objezdu v Drnholci směrem do Větřkovic k vytvoření cca. 4 zvlnění původní povrch byl v tomto úseku rovný.
Dalším problémem jsou "utopené" kanalizační poklopy - jsou níže než vozovka, a to místy o
4-5cm...
Vyjádření MÚ:

Proběhla debata na téma vybudování samostatné lávky pro pěší vedle kamenného mostu přes
řeku Lubinu versus zbudování zvýšeného pruhu pro pěší na kamenném mostě na úkor šířky vozovky.
Stanovisko místní komise Lubina:
Místní komise v Lubině nesouhlasí se zúžením kamenného mostu za účelem vybudování
zvýšeného pruhu pro pěší.
Místní komise trvá na zbudování samostatné lávky pro pěší vedle kamenného mostu.
(Pro tuto variantu hlasovalo 9 členů z 9 přítomných).
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Vyjádření MÚ:

pan Paiger informoval o dlouhodobém problému - neosvětleném chodníku u hřiště - naproti
domu č.p. 436. Místní komise doporučuje doplnit lampu veřejného osvětlení do této lokality.
Vyjádření MÚ:

-

opakující se požadavek občanů o doplnění tlampače místního rozhlasu v blízkosti domu
č.p. 103 u hlavní silnice směrem na Frenštát.
Vyjádření MÚ:

paní Křístková upozornila na zvětšující se černou skládku v oblasti Hájovského dvora - č.p.1.
Objekt sice leží na katastru obce Hájov (36773), ale je to v
blízkosti naší obce a jezdí
kolem místní občané. Místní komise by přivítala jednání OŽP MÚ Kopřivnice s MÚ Příbor o
řešení tohoto problému.
Vyjádření MÚ:
-

-

-

-

informace paní Křístkové o akci "Večírek nejen pro starší", který se uskutečnil 17. 10. 2015.
Akce byla vyhodnocena jako velmi úspěšná, účastnilo se cca. 70 občanů.
informace paní Křístkové o pořádání vzdělávací akce pro seniory s názvem "Nedáme
se aneb Jak se nestat obětí", která se uskuteční 19. 11. 2015 ve 14 hodin v kulturním domě v
Mniší. Budou představeny různé praktiky, které využívají tzv. „prodejci - šmejdi“, a to nejen
na předváděcích akcích, ale i na ulici a v domácnostech. Zájemci o dopravu se mohou
nahlásit paní Mikulenkové na MÚ.
informace místostarosty p. Šimíčka o výsledku soutěže na Zajištění komunálních služeb
pro město Kopřivnici
proběhla diskuze o problematice provozu motocyklů a čtyřkolek na cyklostezce vedoucí od
železného mostu v Lubině k Orinoku.
Ing. Filip zjistí od místních občanů četnost/pravidelnost průjezdu těchto motorových vozidel
Pan Polášek vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné vyšrafovat část místní komunikace před
sochou Panny Marie (na prostranství naproti č.p. 258 u odbočky na přehradu) tak, aby zde
neparkovaly vozidla. V době, kdy je zde umístěn u č.p. 257 kontejner na bioodpad může dojít
ke ztíženému průjezdu větších vozidel (např. hasiči, zemědělská technika, atp.) směrem k
domům č.p. 322, 386.
Ing. Filip zajistí fotodokumentaci v době, kdy bude přistaven kontejner na bioodpad.
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4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která bude poslední v
tomto roce a bude se konat tentokrát v pátek 27. 11. 2015 v 18 hodin.
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