MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Ing.

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Lubina
Datum konání: 19.10.2021
Místo konání: Katolický dům Lubina

Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing.
Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Mgr. Jiří
Štěpán, Ing. Adam Ondrašík, RNDr. Veronika Červeňová, Ing. Radek
Harabiš, Ing. Pavlína Gajdušková, Ing. Pavlína Tobiášová, Ivana Holubová,
DiS., Ing. Jiří Gavlas, Jan Müller, Ing. Vladimír Pustka, Lumír Kvita, Ing. Jiří
Kozubík, Ing. Dagmar Šmiřáková, Ing. Nikol Prokopová, Antonín Malý,
Jaroslav Bonk, Václav Paiger, Marta Danihlíková, Jiří Jadrníček, Jan
Folwarczný, Ing. Petr Filip
Přítomno cca 25 občanů

Program:
1. Představení vedení města a výboru zastupitelstva pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích
3. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 –
přivítala přítomné a představila zástupce města.
Antonín Malý, předseda výboru zastupitelstva pro místní část Lubina – přivítal vedení
města a představil členy výboru zastupitelstva. Dříve fungovala komise, která předávala
požadavky občanů na radnici. Ty měly zlepšit podmínky života v obci. Vloni byly zřízeny
výbory pro místní části, které jsou poradním orgánem zastupitelstva. Zápisy jsou na
vývěskách – jedna u Katolického domu a druhá u bývalého Domu zahrádkářů.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal občany. Opět z důvodu covidu jsou setkání až nyní.
V současné době se připravuje rozpočet na příští rok. Myslím, že je dobré připomenout, co se
událo a co bylo investováno v letošním roce. Děkuji členům bývalé komise a také současným
členům výboru za jejich práci. Poté představil zástupce města.
Místostarosta Mgr. Dušan Krompolc – poděkoval členům výboru za jejich aktivní práci. Chtěl
jsem zlepšit komunikaci města s výborem. Zasadili jsme se o vybudování multifunkčního
hřiště a o zlepšení zázemí přehrady. V příštím roce chceme pokračovat – chceme vybudovat
molo a zprovoznit dětské hřiště a workoutové hřiště. Rada rozhodla realizovat nové
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Odbor rozvoje města
kontejnerové stání u mostu. V tomto týdnu se předává staveniště. Rozjel se dotační program
na rozvoj individuální bytové výstavby, kde je možné získat až 200 tisíc korun. Nové hřiště
bude mít LED osvětlení.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Akce realizované v létech 2021–2021
Mateřská škola
(částky jsou v tis. Kč)
provoz
2020
280,0
2021
280,0
2021 – energetická opatření
9.300,0
z toho dotace
2.684,0
Základní škola
provoz
2020
1.057,4
2021
966,0
návratná výpomoc – projekt Přírodovědná učebna
2020
1.800,0
2021
493,0
2020 – oplocení
295,0
Rekonstrukce mostu M1 (U Japstavu)
2020
2.228,5
z toho dotace
713,1
Opatření proti přívalovým dešťům – Holota
2020 – dokončena projektová příprava
356,3
03/2021 – podaná žádost o dotaci z OPŽP
12.10. – zasedání výběrové komise
26.10. – zveřejnění výsledků jednání komise
předpokládané stavební náklady
14.048,0
požadovaná dotace
12.678,0
Závazky z projektu Odkanalizování
příspěvek Svazku obcí regionu Novojičínska
2020
199,3
2021
325,7
splátky úvěru, půjčky a úroky
2020
3.114,1
2021
3.059,8
2021 – výběr provozovatele kanalizace pro období 2022–2032
Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.
Sportovního areál
správa a údržba
2020
553,3
2021
604,6
TJ Spartak – dotace nájmy, činnost, …
2020
147,9
2021
143,7
2021 – Multifunkční hřiště
4.172,0
předpoklad dokončení stavby listopad 2021
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Kontejnerové stání
2020
7,0
2021
1.680,0
Předpoklad dokončení stavby 2022
Hasiči
JPO Lubina I a II
2020
306,0
2021
240,0
Dotace akce SDH
2020
63,8
2021
41,7
Další podporované organizace a akce z dotačních programů města
(Junák, Společnost KD, Větřkovický triatlon…)
2020
121,3
2021
124,4
Ostatní akce
2020 – zprůjezdnění komunikace po sesuvu půdy
211,2
2020 – oprava MK – č. p. 245–246
118,2
2020 – územní studie Dolní roličky
96,8
2021 – úprava pláže Větřkovické přehrady
139,0
2021 – úprava chodníkové hrany
u mostu přes Lubinu
35,0
Ostatní
Pořízení nádob na sběr plastů od RD – systém Door-to-Door – od ledna 2022
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby – příjem žádostí
do 31.12.2021
Celkem
2020
10.676,1
z toho dotace
713,1
2021
21.324,9
z toho dotace
2.684,0 tisíc Kč
Obnova katastrálního operátu – katastrální území Větřkovice u Lubiny
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
v k. ú. Větřkovice u Lubiny a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – úřední deska
Možnost nahlédnutí do map a sestav
v hasičské zbrojnici Větřkovice
pondělky a středy 1., 3., 8., 10. listopadu
9.00–12.00 a 13.00–17.00
za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu
MÚ Kopřivnice – kancelář 842
úterky a čtvrtky 2., 4., 9., 11. listopadu
8.00–11.30 a 12.30–14.00
pátky 5. a 12. listopadu – 8.00–11.30
za přítomnosti zaměstnance městského úřadu
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
500 tis. Kč, do 30.6. předloženo 12 návrhů

3

Odbor rozvoje města
Hlasování o 7 návrzích:
Venkovní zemní trampolíny
Nový povrch hřiště Na Luhách
Revitalizace parčíku na ul. P. Nerudy
Venkovní fitness prvky na letním stadionu
Terénní skluzavky na sídlišti Sever
Rozšíření prvků skateparku
Pítka na pitnou vodu – sad E. Beneše nebo sídliště
veřejná prezentace formou videospotů (web města nebo KTK)
hlasování o návrzích – 18.10.–15.11.2021
elektronická anketa – aplikace Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
web koprivnice.mobilnirozhlas.cz
mobilní aplikace
(stažení Google Play nebo App Store)
nastavení profilu
telefon – povinný údaj
e-mail
vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
ulice, popř. místní část
Aktuality, hlášení městského rozhlasu, týdenní souhrn Zpráv z města, ztráty
a nálezy, zasílání podnětů…
Pozvánka
Den stromů a Den Země v sadu E. Beneše
Středa 20. října 9.00–16.00
Program pro děti i dospělé
prezentace práce arboristů
ukázka zahradní techniky
výroba ptačích budek a krmítek
10.00 hod. ukázka výsadby stromů
14.00 hod. přednáška v Galerii Galaxie „Jak ořezávat stromy“
drobný dárek za vysloužilý elektrospotřebič
Ivana Holubová, DiS. – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi.
J. K. – jsem z Holoty, každý rok jsme vytopeni. Vloni po kukuřici jsme byli vytopeni, protože
po sklizni nepoorali pole hned. Letos pan Malý zavolal panu Raškovi, do týdne byla polovina
kukuřičného pole zoraná, za což děkuji. Doufám, že dotaci město získá a projekt se bude
realizovat.
P. K. – jak je daleko projekt Dolní roličky? Nehovoří se o projektu vůbec.
Místostarosta Mgr. Dušan Krompolc – projekt je ve fázi vyhodnocování. Jednáme
o smlouvách. Město ví, co chce. Jednání jsou náročná a posouváme se dál. Kdy bude
podepsána smlouva, se zatím nedá říci.
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Jaroslav Bonk – sečení trávy, která patří městu. Proč se letos nesekla tráva v Lubině? Např.
u mě před domem.
RNDr. Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí – neznám lokalitu.
V Lubině se sečou pozemky podle pasportu. Některé pozemky se sečou jednou ročně.
Některé dvakrát.
Jan Folwarczný – všeobecně se v Lubině neseče.
Iva Holubová, DiS. – odkázala na pasport pozemků města, který je k nahlédnutí na odboru
životního prostředí.
V. L. – sečení je velké téma v každé místní části. Lubina měla první sečení. V Mniší se sekalo
jednou ročně. Nechápu, proč se ve městě seče čtyřikrát a v obcích jednou.
Starosta – pane Bonku jste členem místního výboru, proč to neřešíte ve výboru. Předseda
výboru navštíví odbor životní prostředí a s panem Habrem se dohodne počet sečí. Myslím, že
je to stejné. Peníze v rozpočtu jsou dle paspartu. Tím předejdeme diskuzím.
Jan Folwarczný – dal by se zveřejnit paspart na web města?
RNDr. Veronika Červeňová – technicky je to možné. Na webu jsou různé mapy.
Karel Matula – zajímala by mě bezpečnostní situace v Lubině?
Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice – Radar monitoruje dopravu na příjezdu
a výjezdu do Lubiny. Došlo k jejímu výraznému zklidnění. Počet přestupků je diametrálně
odlišný, přestupky klesají. Přestupky proti veřejnému pořádku – nebyly zjištěny. Rozšíření
aktivit na přehradě – nejsou problémy s parkování. Když je velká akce – ledová plochá
dráha, tak to byl problém. Jinak problémy s veřejným pořádkem v obci nejsou.
p. K. – kdo je vlastníkem přehrady? Kdo pořádá diskotéky?
Místostarosta Krompolc – vlastníkem je Tatra Trucks, a. s., s výjimkou dvou zátočin od
Hájova. Rybářský svaz ji má v pronájmu. Město si mohlo říct, že se o přehradu nebude
starat, ale činí tak. Na přehradě byly diskotéky i akce, ale stížnosti nebyly. Nicméně město
připravuje novou vyhlášku, která umožní pořádání nočních akcí i po 22. hodině.
P. M. – přehrada. Před 50 let se vykupovaly pozemky za vodou. My se tam nemůžeme dostat.
Není to právně ošetřeno, abychom se tam mohli dostat. Nic se s tím neděje. Jde o pozemky
za přehradou směrem k hůrce. Nemáme své cesty, musíme objíždět. V minulosti každý měl
svou příjezdovou cestu.
Místostarosta Krompolc – Upravovat práva třetích osob je velmi složité. Nevím, o které
pozemky se jedná. Bylo by dobré sjednat schůzku. Bez dohody s vlastníkem je to problém.
Jednali jsme s vlastníky pozemků pod parkovištěm, ale nedohodli jsme se.
Ing. Jiří Gavlas – mrzí mě, že se stále opakuje nešvar, kdy mnoho lidí jezdí na přehradě svým
autem až k vodě. Jde o hodně aut. Městská policie nemůže řešit ty majitele, kteří jezdí přes
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soukromé pozemky a mají povolení. Nevadí to zemědělcům, že auta jezdí přes pole? Nelíbí
se mi to.
Jan Müller – řešíme namátkově. Nemůžeme řešit na místě blokovou pokutovou. Zjištěné
případy předáme odboru životního prostředí k dořešení. Farma se na nás obrací. Při kontrole
strážníci kontrolují příjezd zepředu k přehradě i od včelínku. Zvažujeme umístění zákazové
značky. Uvidíme, zda nám to schválí dopravní inspektorát.
Ing. Radek Harabiš – jsem předseda místní organizace ČRS Frenštát pod Radhoštěm. Přehradu
máme v pronájmu od Tatry. Podařilo se nám po dohodě prosadit nový provozní řád – dle něj
se nesmí na přehradě parkovat. Rybáři mohou parkovat na louce u včelínka, která je naším
pozemkem. Rybářská stráž to kontroluje, ale nemůže pokutovat. Předáváme k dořešení
městské policii. Situace se zlepšuje. Pokud máte připomínky k provoznímu řádu, kontaktujte
nás i elektronicky.
Občanka – je dovoleno parkovat na zahradě? Okolí to vadí.
Místostarosta Krompolc – parkování na zahradě – je to soukromý majetek. Městská policie to
nemůže kontrolovat. Pokud by docházelo k překračování emisí hluku a plynu, pak je možno
uvažovat o úmyslném přestupku. Situaci může pouze řešit soud. Městská policie by to mohla
pouze zdokumentovat a vyhodnotit, ale jinak se obrátit na soud.
Občanka – pokud někdo bude prodávat rodinný dům, tak by měl sloužit jako rodinný dům a ne
jako ubytovna. Z jedné strany je ubytovna a z druhé fabrika. Není to k bydlení.
Jaroslav Bonk – na městě je plno změn. Proč byli odejití pánové Žák a Sopuch?
Ing. Jana Klímová, tajemnice – městský úřad prošel organizačními změnami. Dnes byl
představen i nový vedoucí odboru majetku města Ing. Ondrašík. Pánové Sopuch a Žák dali
výpověď. Zmiňovaní zaměstnanci nebyli odejiti.
F. K. – je možné na přehradě investovat do soukromého majetku? Je to ošetřeno?
Místostarosta Krompolc – nemuseli jsme to řešit. My jsme si ale řekli, že lokalita je příliš
cenná. Je to formou podnájemní smlouvy. Chceme zvýšit funkčnost přehrady. Chceme se
dostat na úroveň standardu, které takové plochy v okolí nabízejí.
M. D. – parkování na orné půdě – paní dostala pokutu od ŽP. Zajímal by mě rozdíl pro
parkování na zahradě a na orné půdě?
p. Ch. – před mostem jsou dvě popelnice na šaty. Někdo kolem nich naházel oblečení. Jsou
funkční kamery? Je viník řešen? Řeší to městská policie? Na mostě přes Lubinu je problém,
když prší. Propustek se pořád neřeší. Když prší, stojí na něm voda a projíždějící auta stříkají
na chodce. Propust je špatná. Bydlím ulici Na Hrázi, kde je kus cesty poškozený. Šlo by tu
cestu opravit? Chybí mi kontejner na elektro u mostu. Občané jej rozbili a kontejner je
odvezen. Bude znovu přistaven?
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Jan Müller – kamery u mostu jsou funkční. Asi v 90 % se podaří pachatele dopadnout díky
SPZ. Kontejner rozbili jiní lidé, ne místní, snažili se rozbít i kameru. Kontejnerů bylo rozbito
po městě 4–5. Firmu jsme kontaktovali, aby šatstvo vyvážela častěji, a učiníme tak znovu.
Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města – most je v majetku Moravskoslezského
kraje. Slíbil, že se na to podívá. Příští rok končí záruční období. Na závady na mostě opět
vlastníka před koncem záruky upozorníme.
RNDr. Veronika Červeňová – s kontejnery na textil jsou problémy po celém městě. Svozovou
společnost jsme mnohokrát kontaktovali. Není to problém jen Kopřivnice, ale širokého okolí.
Kontejner na elektroodpad – protože docházelo k jejich poškozování, na jaře je společnost
odvezla a vracet je nebude. Občané mají možnost odevzdat elektrozařízení ve sběrném dvoře
na ulici Panské.
Ing. Petr Filip – o tom, že si lidé mohou požádat o popelnice na plast, vědí velmi málo.
Kanalizace Vlčovice – Mniší se bude zprovozňovat v příštím roce a přes nás to půjde do
Kopřivnice. Když byly velké deště, čerpací stanice na Holotě se zahlcovala a byly zatopeny
některé domy. Problém nebyl řešen, asi bude přetrvávat. Po napojení by mohlo dojít
k problémům. Je už nová projektová dokumentace na přepadovou klapku, aby voda netekla
do řeky. Je to řešeno? Dolní roličky – by tam mělo vzniknout 30–40 domů. V Lubině je
kapacita MŠ a ZŠ za hranou? Ve městě kapacity jsou, ale v Lubině ne. Jak se to bude řešit?
Kontejnerové stání u mostu – měl jsem jiný návrh. Je to sběrný dvůr uprostřed obce. Chtěl
jsem rozdělit stání na dvě místa v obci. Už dva měsíce máme šero – lidé jezdí na
neosvětlených kolech, nejsou vidět. Asi si to neuvědomují, že nejsou vidět. Pouť v Lubině –
byly zde dvě společnosti s kolotoči. Dali jsme návrh na výkup pozemků – na kolotoče
a tréninkové hřiště pro hasiče. Město by mělo se starat o atrakce na pouť. Kolotoče stály na
nebezpečných místech. O to by se měl starat někdo z města. Některé kolotoče byly za
hranou, nikdo se o to nestaral. Jde o zdraví občanů – město by mělo konat. Dotační tituly na
kulturu by se měly zveřejňovat lépe, lidé o nich nevědí.
Místostarosta Mgr. René Lakomý – žluté popelnice na plast se budou svážet co 3 týdny. Nové
žluté popelnice se propaguji na Facebooku, webu a dalších místech. Asi budeme muset
rozdávat letáky do schránek. Prozatím je evidováno 400 žádostí na odebrání žlutých
popelnic. Nové nádoby budou vydávány ve sběrném dvoře. Školka a škola – problém jsme
řešili. Zabýváme se vznikem nové mateřské školy. Základní škola v současné době nemá
problém.
Místostarosta Krompolc – dotační program kultury – jsou na webu města, jsou tam dostupné.
Není problém, aby se člověk dotazoval přímo na odboru školství, kultury a sportu na radnici,
kde jim poradí.
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – udržitelnost projektu kanalizace končí
2023. Projektování bezpečnostního přepadu navrhujeme do rozpočtu 2022. Pokud do
kanalizace nebude šachtičkami pouštěna dešťová voda, nebezpečí zahlcování nehrozí. Bude
to spíš prevence, pokud se tam bude vpouštět dešťová voda. Mezi Lubinou a Vlčovicemi je
navíc vybudována další přečerpávající stanice, která bude přečištěnou vodu zadržovat
a zpomalovat.
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Starosta – kanalizace ve Vlčovicích je ve zkušebním provozu, postupně se domácnosti
napojují. SmVaK na přečerpávající stanici velmi často čistí česla, lidé do kanalizaci dávají
kde co.
Ing. Adam Ondrašík – pouť nebyla organizována městem. Ani jeden z provozovatelů nežádal
o povolení.
M. T. – kolem sklenářství Polach je strouha, která se čistila, nyní ne. Zídka se rozpadá. Když se
dělal most, bylo řečeno, že se opraví. Zatím k tomu nedošlo. Mluví se o bezpečnosti –
z kruháče na most jezdí auta velmi rychle. V minulosti radar měřil rychlost. Mohlo by se
měření zopakovat?
Jan Müller – byl tam informativní radar, který vyhodnocoval, ale plnil svou funkci. Dáme ho
tam na nějakou dobu. V tomto úseku se jezdí v obou směrech rychle.
Ing. Adam Ondrašík – zídka i strouha není v majetku města. Patří Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Ing. Jiří Kozubík, Slumeko – strouha se čistila na objednávku. Pokud ji dostaneme, vyčistíme.
Jaroslav Bonk – kdo stanovuje termín schůze? Za rok by měly být před volbami.
Starosta – termín ovlivňuje covid. Vzhledem k epidemii, nevíme, co bude za 14 dnů. V příštím
roce bychom chtěli je pořádat setkání v tradičním dubnovém termínu. Vznik nové školky je
jednou z podmínek pro uchazeče o pozemky Dolní roličky. Jednáme dnes už jen s jednou
společností. Poděkoval za účast a doporučil, aby se občané se svými záležitosti se obraceli na
členy výboru pro místní část.
Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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