Zápis č. 9
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 14.10.2021 v 18h,
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: 0
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc,
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Ohlédnutí za poutí v Lubině 2021
4.) Informace o průběhu:
4.1) - stavby multifunkčního hřiště v Lubině
4.2) – rekonstrukce kontejnerového stání u mostu v Lubině
5.) Projednání podnětů občana Lubiny JUDr. Karla Matuly - Výročí Lubiny 2022
6.) Různé
7.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny členy a garanta pana
místostarostu Mgr. Dušana Krompolce. Poté seznámil členy výboru s programem jednání.
Program byl oproti plánu mírně upraven, protože pan místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
přinesl na jednání čerstvé zprávy ze zasedání rady města Kopřivnice o přípravě rekonstrukce
kontejnerového stání u mostu.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru p.Antonín Malý přečetl zápis minulé schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci. Upřesňující
informace přednesl členům také garant a místostarosta p.Dušan Krompolc.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí a se zápisem souhlasí.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis byl schválen.

3.) Ohlédnutí za poutí v Lubině 2021
O pouti v Lubině se při jednáních výboru městské části Kopřivnice-Lubina hovořilo průběžně
již od počátku roku. Protože byl zájem o provozování pouťových atrakcí na lubinské pouti
hned od několika provozovatelů, zabýval se výbor při svém dubnovém jednání také výběrem
provozovatele atrakcí (viz Zápis č. 4 z jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina).
(1)

Na tehdejším jednání bylo po projednání konstatováno, že vlivem připravované výstavby
multifunkčního hřiště na fotbalovém hřišti v Lubině nemohou být již v tomto roce atrakce
provozovány na hřišti, které je majetkem města Kopřivnice a kde vedení města, případně
výbor MČ Lubina může přímo mít vliv na obsazení tohoto prostoru.
V úvahu pro umístění pouťových atrakcí tak zůstala pouze travnatá plocha poblíž KD Lubina
(tréninková plocha hasičů). Majitelem této plochy je však soukromý vlastník a nájemcem
Mléčná farma Lubina. Z tohoto důvodu nemůže město Kopřivnice, ani výbor MČ KopřivniceLubina přímo rozhodovat, kterého provozovatele na svůj pozemek majitel pustí.
Na základě těchto skutečností proto výbor MČ Lubina na svém dubnovém jednání přijal
usnesení, ve kterém pouze „doporučuje“ majiteli/nájemci zmíněného pozemku, kterého
provozovatele by mohl upřednostnit. Samotné rozhodnutí však bylo zcela na majiteli/nájemci
této plochy. Ten však doporučení výboru akceptoval a dohodl se o pronájmu plochy s
upřednostněným provozovatelem.
Další provozovatel atrakcí, který měl zájem se naší lubinské pouti zúčastnit následně
opakovaně kontaktoval předsedu výboru MČ Lubina pana Antonína Malého, aby on jako
předseda, případně celý výbor dal souhlas s účastí na pouti i tomuto provozovateli. Předseda
Antonín Malý toto odmítnul s odvoláním na platné usnesení výboru o doporučení
provozovatele a s vysvětlením, že město ani výbor MČ Lubina nedisponuje prostorem, který
by mohl pro atrakce poskytnout.
Tento provozovatel atrakcí následně kontaktoval příslušný odbor města Kopřivnice s žádostí o
poskytnutí nějakého prostoru na území obce Lubina, kde by mohl své atrakce umístit.
Zároveň navrhnul prostor mezi KD Lubina, obchodem a parkem, kde v minulosti kolotoče
bývaly umístěny. Vzhledem k tomu že část této plochy je majetkem města a některé přilehlé
plochy jsou v držení soukromých vlastníků, byla plocha patřící městu provozovateli atrakcí
poskytnuta, s tím že o užití ostatní plochy se musí dohodnout s majiteli. O tomto záměru byl
ze strany města příslušným odborem informován předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina
pan Antonín Malý a také dotazován na stanovisko výboru. Pan předseda se opět odvolal na
platné dubnové usnesení výboru v této věci a navíc zaslal odboru města zápis z tohoto
jednání. Sdělil pracovnici odboru, že pro vyjádření výboru již není dostatek času, protože
plánované jednání bude 16.09.2021 což je jen cca týden před poutí. Nevydal tedy žádné
oficiální vyjádření jménem výboru.
Za svou osobu však předseda Antonín Malý uvedl, že nevidí důvod, proč by na pouti nemohlo
být raději více kolotočů, pokud se pro jejich umístění najde místo.
Díky tomuto bylo na letošní lubinské pouti kolotočů dostatek a návštěvníci si mohli vybrat,
kde své ratolesti nechají užít pouťových radovánek. Zda na louce na modernějších
atraktivních atrakcích, nebo na atrakcích u Katolického domu na atrakcích ve vlastnictvím
jiného provozovatele.
Větší počet atrakcí od různých provozovatelů se zajímavě projevil také na ceně jízdného. Na
louce bylo jízdné 60 a 70Kč za jízdu a u Katolického domu nasadili provozovatel
konkurenční cenu 40Kč na každou atrakci jednotně.
Podle dosavadních ohlasů občanů předseda výboru konstatoval, že podle jeho poznatků byli
občané spokojeni, když cenový rozdíl byl mnohdy rozhodující při výběru atrakce. Myslím si,
že tak je to pro návštěvníky výhodné.
Také ostatní členové výboru, pokud se vyjádřili k pouti byli stejného, nebo podobného názoru
a s průběhem pouti byli spokojeni.
Člen výboru Ing. Petr Filip však vznesl nesouhlasnou připomínku spočívající v tom, že kromě
doporučených provozovatelů atrakcí na louce přijeli další provozovatelé ke Katolickému
domu. Podle pana Filipa nebyl technický stav těchto atrakcí vyhovující a byly nevhodně
umístěny. Zabíraly příliš místa a v nočních hodinách nebyly řádně osvětleny za což podle jeho
názoru je zodpovědné město.
(2)

K této námitce proběhla krátká diskuze s následným poučením ze strany garanta Mgr.
Krompolce, který upozornil, že za technický stav atrakcí je plně odpovědný jejich
provozovatel, a to na základě ustanovení občanského zákoníku o provozní činnosti, když ten,
kdo provozuje zařízení sloužící k výdělečné činnosti (např. pouťovou atrakci), nahradí
poškozenému škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí
při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí.
Lze uzavřít, že členové výboru místní části Kopřivnice-Lubina byli až na výše
uvedeného člena výboru v zásadě s průběhem pouti v Lubině spokojeni. Ke kladným i
záporným poznatkům bude přihlíženo při přípravě pouti v příštím roce 2022.
4.1) Informace o průběhu stavby multifunkčního hřiště v Lubině
Člen výboru MČ Kopřivnice-Lubina pan Jiří Jadrníček, který vykonává technický dozor
investora, kterým je město Kopřivnice nad výstavbou multifunkčního hřiště v Lubině,
seznámil všechny členy s postupem prací na stavbě. Informoval o již provedených úkonech, o
pracích právě prováděných a také připravovaných. Hotovo je již nejen odvodnění a napojení
na kanalizaci, ale také přívod elektriky, obrubníky, pokládá se dlažba kolem hřiště, bylo
upraveno přímé okolí hřiště. Hlavní plocha byla rovněž vybudována již do stavu, kdy se blíží
pokládka speciálního tartanového povrchu. Podle vyjádření pana Jadrníčka práce probíhají dle
harmonogramu a prováděny jsou kvalitně. V této chvíli žádné zpoždění není. Samozřejmě je
velmi důležité příznivé počasí, aby mohla stavba probíhat bez komplikací a zdržení nadále.
V souvislosti s počasím se pan předseda Antonín Malý dotazoval, proč se na stavbě nepracuje
ještě aktivněji a každý den, kdy je počasí příznivé, např. také soboty a neděle, protože v tomto
ročním období je nutno počítat s možným výrazným zhoršením a zdržením budování díla.
Pan Jadrníček znovu zopakoval, že stavba běží bez zpoždění, nemůže se pracovat non stop z
důvodu dodržení technologických postupů a lhůt a v neposlední řadě je to dáno také limitem
pracovní síly. Věřím, že vše proběhne zdárně a v termínu, dodal pan Jadrníček.
4.2) Informace o průběhu rekonstrukce kontejnerového stání u mostu v Lubině
Tento bod byl do programu operativně přidán, protože pan místostarosta Mgr. Dušan
Krompolc přinesl na jednání výboru jen dva dny čerstvé informace ze zasedání Rady města
Kopřivnice. Informoval tak členy výboru, že rada města schválila již výběr stavební firmy,
která rekonstrukci dle již vyhotovené projektové dokumentace provede. Je jí firma Japstav
Kopřivnice, která má se stavbou začít ještě teď na podzim tohoto roku. Pokud to počasí
dovolí, může být stavba do konce roku i dokončena. Po určitém zdržení vlivem liknavosti
úřadu se tak již dala do pohybu i tato komisí a následně výborem navrhovaná záležitost.
Členové výboru informace o průběhu stavby multifunkčního hřiště i přípravě
rekonstrukce kontejnerového stání u mostu v Lubině vzali na vědomí.
5.) Výročí Lubiny 2022 (podnět pana JUDr. Karla Matuly)
Pan JUDr. Karel Matula navrhoval již v minulém měsíci výboru k projednání dva podněty a
to připomenutí vhodným způsobem občanům Lubiny výročí 720 let od historicky první
písemné zmínky o Větřkovicích, nynější součásti Lubiny. Současně v této souvislosti
navrhnul zvážit vytvoření znaku a vlajky místní části Lubina.
Tento bod byl při minulé schůzi přesunut k jednání na následnou schůzi výboru, tedy na toto
říjnové jednání, aby měli členové výboru čas na promyšlení tohoto návrhu a také aby mohli
ověřit zájem ze strany občanů a zástupců spolků ve svém okolí, se na přípravě a realizaci
nějaké vhodné akce podílet.
Členové výboru tak byli informováni panem Karlem Matulou (člen výboru a jmenovec
JUDR. Karla Matuly), že členové sboru dobrovolných hasičů části Větřkovice jsou ochotni
při realizaci akce pomoci.
(3)

Dále informoval pan Jaromír Prašivka jako zástupce SDH
Drnholec, že také tato jednotka je ochotna při akci pomoci. Další spolek, který dle sdělení
pana Ing. Petra Filipa projevil ochotu pomoci jsou Skauti.
Garant našeho výboru a místostarosta pan Dušan Krompolc se také aktivně zapojil do zjištění
možností realizace zamýšlené akce a informoval přítomné, že vedení města je nakloněno
uspořádání takové akce na oslavu a připomenutí historie 720 let Větřkovic, potažmo Lubiny a
je pravděpodobné ze strany města také poskytnutí dotace na podporu akce.
Rovněž pan místostarosta Krompolc informoval přítomné, že pro zdárnější naplánování a také
realizaci zamýšlené akce byla ustanovena pracovní skupina ve složení Mgr. Dušan Krompolc
za město, pan Antonín Malý za výbor MČ Kopřivnice-Lubina, pan JUDr. Karel Matula jako
navrhovatel akce, pan Jiří Tichánek jako historik a paní Bc. Michaela Sekerášová, ředitelka
KD Kopřivnice jako partner s praxí a možnostmi realizace podobných akcí.
K tomuto tématu se vedla nadšená diskuse s různými návrhy na podobu akce a jejího
zajištění.
Díky hodnotné diskusi nedošlo v závěru projednávání tohoto bodu ani k hlasování o postoji
výboru městské části Kopřivnice-Lubina a schválení usnesení k návrhu pana JUDr, Karla
Matuly.
Proto Antonín Malý jako předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina uvádí toto prohlášení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina podporuje návrh pana JUDr. Karla Matuly na
uspořádání vhodné akce k připomenutí výročí 720 let od první písemné zmínky o místní
části Větřkovice, později Lubina. Členové výboru se budou v rámci svých možností
snažit navrhnout podobu akce, připravit realizaci a následně akci uskutečnit a to v úzké
spolupráci s ustavenou pracovní skupinou a dalšími složkami a osobami. Podoba akce
bude průběžně diskutována a upravována. Akce by se předběžně mohla uskutečnit v
závěru první poloviny příštího roku 2022. Ustavením přípravné pracovní skupiny se již
prakticky začalo na přípravě akce pracovat.
6.) Různé
6.1) Závadný kanál na silnici 1/58 – hlučné nárazy nákladních vozidel a otřesy okolí.
V bodu různé byla panem Václavem Paigerem přednesena nespokojenost se stavem kanálů
na hlavní silnici 1/58. Jedná se o výjezd z Kopřivnice směrem na Příbor, kousek za restaurací
u Horáků v blízkosti autobusové zastávky. V současné době je již delší dobu kanál propadlý
pod úroveň vozovky a leží v jízdní dráze kol projíždějících automobilů. Zejména při
projíždění nákladních vozidel a kamionů dochází tak k silným nárazům kol vozidel do
propadlého víka kanálu a otřesům v okolí několika desítek metrů, což potvrdil také pan
Antonín Malý, který bydlí v nemovitosti vzdálené asi 50m od tohoto kanálu. Okolí je
obtěžováno silnými údery ve dne i v noci, poškozují se vozidla a při zvětšujícím se poklesu
kanálu hlouběji do vozovky tyto nárazy zvyšují intenzitu a také se urychluje poškozování víka
kanálu. Na zmíněné komunikaci je velmi silný provoz (dle statistik kolem 18.000 vozidel/24
hod.) a oprava tohoto stavu je více než žádoucí. Je nutno také připomenout, že v posledních
asi třech letech se tento nedostatek opravoval min. 2x, ale jak se zdá, oprava nebyla
provedena kvalitně, s odpovídající životností a problém přetrvává.
Výbor si je vědom, že se v tomto případě nejedná o komunikaci města Kopřivnice, nýbrž
Moravskoslezského kraje ve správě SSMSK. Je však na území města a stav obtěžuje
obyvatele města Kopřivnice (nejen). Proto výbor MČ Kopřivnice-Lubina přijal následující
usnesení.

(4)

Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina navrhuje vedení města Kopřivnice provést
místní šetření stavu kanálů na silnici 1/58 v Drnholci v blízkosti autobusové zastávky s
návrhem opatření k řešení závady, za účasti všech zainteresovaných stran.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

6.2) Kaluže podél chodníku kolem fotbalového hřiště.
V souvislosti se stavem kanálů na silnici 1/58 bylo některými členy výboru připomenuto, že
již několik let se vyjadřovala v minulosti bývalá komise MČ Kopřivnice-Lubina k
neutěšenému stavu vyspádování a odvodnění silnice vedoucí od mostu v Lubině kolem
fotbalového hřiště směrem na Kopřivnici. Podél této silnice leží chodník pro pěší. V případě
deště se však vlivem uvedeného špatného vyspádování a nevhodného umístění kanálů tvoří
kolem chodníku rozsáhlé kaluže a chodci včetně malých dětí v kočárku jsou tak velmi často
obtěžováni a znečištěni rozstřikující se vodou při průjezdu vozidla. Proto členové výboru MČ
Lubina opět apelují na vedení města Kopřivnice, aby se úpravou okraje silnice a okolí
odvodňovacích kanálů odstranil tento závadný a nevyhovující stav.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina navrhuje vedení města Kopřivnice provést
místní šetření stavu odvodnění a kanálů podél silnice s přilehlým chodníkem pro pěší
vedoucí od mostu v Lubině kolem fotbalového hřiště směrem na Kopřivnici s návrhem
opatření k řešení závady, za účasti všech zainteresovaných stran.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl přijat.

7.) Závěr
V závěru jednání připomenul předseda pan Antonín Malý, že po víkendu v úterý 19.10.2021 v
17h se koná v KD Lubina setkání vedení města s občany a vyzval členy výboru k účasti na
této veřejné schůzi.
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a v 19:25h
předseda jednání ukončil.

Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina se uskuteční ve čtvrtek 18.11.2021 v 18h v
klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 16.10.2021
Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina

(5)

