ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE PRO MÍSTNÍ
ČÁST KOPŘIVNICE - MNIŠÍ V ROCE 2017
Místní komise se v roce 2017 sešla celkem 1 1 x. Celkem 4 jednání se účastnil člen rady
Mgr. Ladislav Myšák, v dubnu 2017 došlo k změně garanta města pro místní část a novým
garantem se stal starosta Ing. Miroslav Kopečný, 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 a Jana Gaubová. Přehled o účasti
jednotlivých členů místní komise je uveden v příloze č. 1 této zprávy.
Místní komise v rámci svých jednání řešila tyto záležitosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

změnu ve funkci předsedy Osvětové besedy k datu 1.1.2017, Ing. Radima Pištěláka
nahradila Jana Gaubová
projekt odkanalizování místní části Mniší (aktuální problémy spojené s projektovou
dokumentací a s nesouhlasem některých občanů s napojením na kanalizaci)
projekt rekonstrukce zahrady MŠ Mniší, která byla schválena v rozpočtu Města
Kopřivnice pro rok 2017
odstranění kontejnerů a zrušení sběrného stanoviště u místní komunikace naproti
domu č. 62
ukončení funkce garanta MK pana Mgr. Ladislava Myšáka a jeho nahrazení starostou
Ing. Miroslavem Kopečným
rekonstrukci mostu v Lubině a možné komplikace s objížďkou vedenou přes Mniší
vyjádření k prodeji pozemků p.č. 46 u RD čp. 18 poblíž bývalé prodejny potravin.
Nově vzniklé pozemky p.č. 46/2 - 100 m2 a 46/3 - 18 m2 jsou navrženy k výkupu (pan
Dluhý).
program k výročí založení obce Mniší na Letních slavnostech
projednání průjezdu rychlostní zkoušky Valašské rally 2018
vyjádření k převodu pozemků z majetku města do vlastnictví p. Morávka č.p.80
parcely číslo 806/37 o výměře 92m2 a pozemků p. Morávka do majetku města parcely
číslo 95/5 o výměře 51m2.
znemožnění vjezdu p. Kahánkové ke svému rodinnému domu v důsledku zamezení
přístupu k mostu přes Lubinku p. Jalůvkou Stanislavem

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

ořezání popřípadě o vykácení túji na hřbitově v Mniším, které zasahují a jsou
převěšeny přes urnové hroby (požadavek správce hřbitova p. Evžena Jalůvky,
konzultováno s jednatelem firmy Slumeko, s.r.o. p. Ing. Pustkou)
pokácení topolů za víceúčelovým hřištěm v Mniším z důvodu bezpečnosti
zajištění úpravy vodovodní šachty mezi pozemky rodinných č.p 167 a 90, která
vznikla při vybudování nového chodníku a po roční urgenci není vyřízena
zajištění úpravy uchycení dopravní značky (nyní přichycená lepicí páskou k sloupku
plotu), která vznikla při vybudování nového chodníku a po roční urgenci není vyřízena
zajištění vyčištění potoka Lubinky před rodinným domem č.p. 167
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•
•
•
•
•
•

•

zajištění nápravy při informacích o uvedení místa přistavení kontejnerů na biologický
odpad na autobusové zastávce Mniší v Kopřivnických novinách, popřípadě uvedení
nového místa přistavení kontejnérů
ořezání popřípadě vykácení keře před KD Mniší, který brání v bezpečnosti silničního
provozu
sdělení o stavu studie využitelnosti a posouzení rekonstrukce KD Mniší schválenou
v rozpočtu pro rok 2017
ořezání keře u přechodu pro chodce na pozemku parc.č.128/1 , který zasahuje do
chodníku
zajištění vyčištění příkopy a odtoku do řeky Lubiny před domem č.p. 1, vedle mostu
do Mnišího po levé části silnice směřující z Mnišího, které patří Správě silnic
Moravskoslezského kraje
odplevelení a posečení břehu pod školou
zajištění vánoční výzdoby (osvětlení) pro vánoční strom (2018) u parkoviště u KD
Mniší vedle budky u hasičské dráhy

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 4.1.2018

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

Docházka členů Komise pro místní část Mniší
Rok 2017

Jméno Příjmení

Počet účastí
11

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