ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE PRO MÍSTNÍ
ČÁST KOPŘIVNICE - MNIŠÍ V ROCE 2016
Místní komise se v roce 2016 sešla celkem 1 1x. Celkem 4 jednání se účastnil
místostarosta Stanislav Šimíček, v dubnu 2016 došlo k změně garanta města pro místní
část a novým garantem se stal Mgr. Ladislav Myšák, který se účastnil 5 jednání. Členové
komise jsou Lichnovský Václav, Ing. Jaroslav Kresta, Alena Pištěláková, Ondřej Fabián,
Svatopluk Holub, Leon Chlebek, Vladan Rek, Ing. Radim Pištělák. Přehled o účasti
jednotlivých členů místní komise je uveden v příloze č. 1 této zprávy.
Místní komise v rámci svých jednání řešila tyto záležitosti:
•
•
•
•
•
•
•

vyjádření k návrhu přemístění plakátovací plochy v Mniší na pozemek parc. č. 991/24
v k.ú. Vlčovice v majetku města.
vyjádření ke stížnostem občanů k dopravní zóně "Zákaz stání" v místní části Mniší
komunikace pod Kazničovem
vyjádření k prodeji pozemků p.č. 826/20 v k.ú. Mniší
vyjádření k prodeji pozemků p.č. 402/1, 404/1, 51/1 a 52 v k.ú. Mniší, které
bezprostředně navazují na pozemky ve vlastnictví Ivy Haar
žádost organizačního výboru Valašské rally 2017 o projednání průjezdu rychlostní
zkoušky Valašské rally 2017.
ukončení Ing. Radima Pištěláka ve funkci předsedy Osvětové besedy k datu 31.12.
2016 z pracovních důvodů.
doporučení do funkce předsedy Osvětové besedy paní Jany Gaubové.

Místní komise v rámci svých jednání žádala město Kopřivnici:
•
•
•
•
•

•

zajištění opravy chodníku mezi rodinnými domy č.p. 4,5 po opravě havárie vody dne
23.12.2015
zajištění reflexního označení (odrazky) ostrůvku na zastávce Mniší střed, v důsledku
zabezpečení bezpečnosti provozu
zajištění vyčištění potoka Lubinky před rodinným domem č.p. 167
zajištění úpravy vodovodní šachty mezi pozemky rodinných č.p 167 a 90, která
vznikla při vybudování nového chodníku.
zařazení vypracování studie rekonstrukce Kulturního domu a využití venkovního
prostranství u KD Mniší do 2 části rozpočtu pro rok 2016 a následnou realizací v
dalším období, která byla žádána již v zápisech místní komise a požadavcích do
rozpočtu od roku 2012 (výměna vstupních dveří a oken, rekonstrukce podlahy v sále,
zastřešení terasy, zateplení budovy, vyasfaltování parkoviště, dětský koutek, lavičky,
zeleň) a opětovně požadována v seznamu požadavků navrhovaných do rozpočtu MÚ
Kopřivnice pro rok 2016 za místní část Kopřivnice-Mniší.
zahájení jednání o zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v tranzitu do Místní
části Mniší od zastávky Vlčovice rozcestí směrem na Hukvaldy a po projednání nadále
požaduje ponechat zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t v místní části Mniší od
zastávky Mniší střed směrem do centra Mnišího a na komunikaci směrem na
Měrkovice.
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•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

navrhnutí řešení parkování vozidel v zóně zákazu stání na komunikaci pod
Kazničovem a to na křižovatce pod Vodojemem.
opravu (natření vývěsní skříňky pro parte) před budovou bývalé jednoty č.p. 215
kontrolu osvětlení víceúčelového hřiště, které po vyřízení reklamace svítidel
nedostatečně osvětluje střed víceúčelového hřiště a následně o srovnání zadní části
hřiště u Kulturního domu, které bylo používáno k přístupu vybudování víceúčelového
hřiště v roce 2014 (nerovnost povrchu, dochází k zadržování vody)
zhotovení finanční nákladů (rozpočet), k zajištění reflexního označení (odrazky)
ostrůvku na zastávce Mniší střed, v důsledku zabezpečení bezpečnosti provozu
o finanční prostředky, které byly schváleny v rozpočtu města pro rok 2016 pro místní
část Mniší a nebyly vyčerpány pro jednotlivé akce (přiznání dotace, menší finanční
náročnost atd.), aby tyto finanční prostředky na základě nového rozpočtového opatření
byly použity na úpravu tenisového kurtu popřípadě na výměnu vstupních dveří do KD
Mniší apod. (viz. požadavky do rozpočtu pro rok 2016)
o zachování zrcadla na křižovatce u bývalé jednoty
o sdělení v jakém stavu se nachází studie využitelnosti KD Mniší na kterou byly
schváleny finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2016, v případě zpracování, žádá o
předložení Komisi pro místní část Mniší
o vybudování přístupového zpevněné plochy v šířce 100 cm k víceúčelovému hřišti u
Kulturního domu podél antukové dráhy s přípojkou z parkovací plochy, při uvedené
stavbě navrhujeme pod zpevněnou plochu umístit podzemní dešťovou kanalizaci
v celé délce běžecké dráhy tak, aby se vyřešil odvod dešťové vody z prostranství KD a
z části střechy KD (viz. Žádost zaslána 14.7.2016 na odbor Rozvoje města)
o vyhovění žádosti Osvětové besedy Mniší o zakoupení popřípadě o zajištění ozvučení
pro KD Mniší.
o vysvětlení opravy místní komunikace směr Měrkovice, která měla začínat až za
retardérem (viz. email ze dne 27.7.2016 od Ing. Šumšalové), ale i přesto začala od č.p.
149, důvodem zkrácení úseku opravované komunikace o cca 150 m bylo stáří a
následné opakované opravy SmVaKu na vodovodním řádu uloženého v tomto úseku.
o informování komise o všech investičních akcí v místní části Mniší organizovaných
ORM a OMM

Na všechny podněty obdržela místní komise odpověď, většina požadavků místní komise byla
ze strany odpovědných orgánů vyslyšena, většině žádostí místní komise bylo v kratším či
delším časovém horizontu od podání žádosti vyhověno. Podněty, výzvy a žádosti místní
komise, u kterých k tomu zatím nedošlo a které místní komise považuje nadále za aktuální, se
budou opakovaně objevovat v následujících zápisech z jednání místní komise až do okamžiku
realizace opatření či obdržení odpovědi ze strany odpovědného orgánu města.

Vypracoval
dne 27.2.2017

Lichnovský Václav
předseda Komise pro místní část Mniší
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Příloha č.1

Docházka členů Komise pro místní část Mniší
Rok 2016

Jméno Příjmení

Počet účastí
11

Václav Lichnovský
6
Ing. Jaroslav Kresta
10
Ing. Radim Pištělák
10
Alena Pištěláková
9
Ondřej Fabián
10
Svatopluk Holub
10
Leon Chlebek
8
Vladan Rek
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