MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Lubina
Datum konání: 20.4.2016
Místo konání: Katolický dům Lubina
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Ing. Miroslav Halatin, Mgr. Zdeněk Babinec

Předseda komise pro místní část Lubina Petr Filip a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Hynek Rulíšek,
Ing. Bohuslav Hruškovský, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Bc.
Dušan Bartošák, Bc. Romana Bukovská, Ing. Radek Harabiš, Ing.
Radomíra Michálková, Jana Hromočuková, Jan Müller, Ing.
Vladimír Pustka, Lumír Kvita, Filip Apjár, DiS., Ing. Robin Liška,
Ing. Petr Filip, Jaroslav Bonk, Václav Paiger, Ondřej Raška,
Dagmar Křístková, Karel Matula
Přítomno cca 51* osob
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města

Program letošního setkání:
1. Představení členů Komise pro místní část
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2014-15 a informace o
akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Na úvod předseda Komise pro místní část Lubina Petr Filip přivítal přítomné a představil
zástupce vedení města a členy komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal občany. Omluvil další členy vedení města. Dnešní
program bude podobný jako v minulých letech. V uplynulém roce to nebylo jenom město,
které investovalo v Lubině, ale i kraj, který opravil komunikaci. Jsou tady zástupci města, na
které můžete směrovat své dotazy.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – nejprve zhodnotila, co
se zrealizovalo v roce 2015 a poté přiblížila, s čím počítá Akční plán rozvoje města
Kopřivnice na letošní a příští rok
Rozpočet – zhodnocení rok 2015
• Infrastruktura
o Odkanalizování
Členský poplatek SORNJ
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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

241,0 tis. Kč
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•

•

Splátky půjček a úvěrů
Oprava kraj. komunikace
o Sportovní areál ČOV
o VO podél hřiště
o Stabilizace svahu – měření
o Cyklostezka Dolní Roličky – PD
o Požární automobil
o Kontejnerové stání Rybníky
o MŠ a ZŠ Lubina
MŠ rek. soc. zařízení
Příspěvek MŠ Lubina
Příspěvek ZŠ Lubina
Další podporované aktivity
o JSDH Lubina I a Lubina II
o dotace sport a kultura
o údržba sport. areálu
celkem

2 858,2 tis. Kč
589,0 tis. Kč
508,2 tis. Kč
30,7 tis. Kč
86,5 tis. Kč
16,0 tis. Kč
1 522,8 tis. Kč

576,6 tis. Kč
270,3 tis. Kč
844,1 tis. Kč
108,6 tis. Kč
142,7 tis. Kč
330,7 tis. Kč
8 125,4 tis. Kč

Stabilizace svahu pod hřbitovem – pravidelné měření, zda nedochází znova k posunu.
Roličky – vloni studie, letos PD.
Rozpočet - plán r. 2016
• Infrastruktura, obnova majetku
o Odkanalizování
Členský poplatek SORNJ
320,0 tis. Kč
Splátky půjček a úvěrů
2 907,9 tis. Kč
o Hřiště – zázemí
50,0 tis. + 5 000,0 tis. Kč
o Rekonstrukce kanalizace (č. p. 270-350)
500,0 tis. Kč
o Odvodnění komunikace za KD
100,0 tis. Kč
o Most přes Sýkoreček – PD
70,0 tis. Kč
o Převod jednotné kanalizace na dešťovou
100,0 tis. Kč
o Požární automobil
1 500,0 tis. Kč
o Cyklostezka Dolní Roličky – PD
150,0 tis. Kč
o MŠ a ZŠ Lubina
MŠ – sanace sklepu
200,0 tis. Kč
Příspěvek na provoz ZŠ
711,6 tis. Kč
Příspěvek na provoz MŠ
300,0 tis. Kč
• Další podporované aktivity
o JSDH Lubina I a II
110,0 tis. Kč
o dotace sport a kultura
(TJ, SDH, ČSŽ, ČSZ, ZŠ)
125,1 tis. Kč
o údržba sport. areálu
300,0 tis. Kč
• celkem
7 444,6 tis. Kč
+ 5 000,tis. Kč
Hřiště – pokud RM schválí, začne se realizovat.
Výběr auta – probíhá.
Pokud ZM schválí navýšení rozpočtu o projekt rekonstrukce zázemí hřiště, začne se realizovat.
Akční plán 2016 - 2017
o Rekonstrukce HZ v Lubině – žádost o dotaci
o Vytvoření cyklopruhu – propojení Dělnická – Nádražní – u žel. zastávky
o Rekonstrukce ul. Štramberské
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•

o Rekonstrukce vily v sadu E. Beneše
o Opravy v objektech ZŠ a MŠ – sociální zařízení, kuchyňky, šatny
o Zateplení objektů MŠ a DDM
o Přemístění DS Kopretina – vznik sociálně terapeutických dílen
o Rekonstrukce centra města
o Opravy chodníků a komunikací
Další akce:
o Fórum Zdravého města (11. 5. 2016)
o Kopřivnické dny techniky (4. a 5. 6. 2016)
o Mladí městu – letní brigády pro mládež
o Někdo ven? – prázdninový program pro děti
o Příspěvek na kotlíkovou dotaci 5 tisíc Kč
o Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb – 27. 4. 2016 Kulatý stůl –
služby pro osoby se zdravotním postižením
o Aukce energií pro domácnosti – 2017

P. Filip – poděkoval za seznámení s tím, co nás čeká. Opět připomněl, že zápisy z komisí jsou
na webu města.
Tajemník Miroslav Halatin – podnět byl podán z vaší části, aby se lidé dostali ke všem
zápisům. Zápisy jsou zveřejněny na webu města.
P. Filip – je čas na dotazy.
Zdeněk Polášek – proč v místní části Větřkovice často nesvítí světlo, zatímco v druhé části
Lubiny svítí.
Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – situaci řešíme, dráty nejsou izolované a jsou
přetíženy. Slumeko o tom ví. Chtěli jsme požádat o dotaci, ale dotaci nelze získat. Návrh
předložíme radě, pokud dojde k navýšení rozpočtu, budeme to řešit. Omlouváme se a
budeme to řešit.
Karel Matula – zmínka o kanalizaci. My, kteří jsme napojeni na starou kanalizaci, platíme
stočné. Jak je podchyceno, zda platíme všichni stočné, kteří jsme napojeni na starou
kanalizaci? Jak bude město postupovat dál, zda se kanalizace bude budovat dál? Co nás
čeká? Během několika let, co používáme starou kanalizaci, si budeme muset koupit
nákladné čističky, protože evropská unie nám nepovolí používat starou kanalizaci. Je město
připraveno na to, jak pomoci občanům s realizací nových čističek? Cítím se jako méně
cenný občan, přitom půl dědiny má novou kanalizaci. Zda má město variantu, jak
kompenzovat nákup čističky? Co kotlíkové dotace – má se snížit spotřeba fosilních paliv.
Jestli by nebylo lepší než dávat miliardy do kotlíkové dotace, dát ty peníze na zlevnění ceny
plynu. Uhlí, kterým se má nově topit, už není teď. Kolik bude stát to uhlí později?
Filip Apjár, pracovník Slumeka – vloni končilo povolení na užívání staré kanalizace. My jsme
požádali odbor životního prostředí o povolení a nově máme povolení o užívání kanalizace
do roku 2021. Město bude postupně přidávat nové a nové větve.
Starosta – chci vás upozornit, že i v Kopřivnici jsou části, které nejsou odkanalizovány. Já
osobně mám čištičku a na kanalizaci napojen nejsem. Jestli město přistoupí na podporu, je
otázka příštích let. Dotace na kotle organizuje stát a MSK a město se jen připojilo
s příspěvkem 5 000 Kč.
Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – dotace není 5 000 Kč, je to maximální
částka a doplatek ve výši 5 % nákladů. Kotlíkové dotace – ČR patří mezi země, které
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nejvíce znečišťují ovzduší. Myslím si, že ministerstvo životního prostředí z tohoto důvodu
přistoupilo k dotacím. Dotace nejsou jen na plyn, uhlí, ale i na tepelné čerpadla.
Moravskoslezský kraj byl první, kdo vyhlásil dotace na výměnu kotlů, pak se přidal Ústecký
a celá republika.
Luděk Hrabčík – ke kanalizaci. Chtěl bych vědět, kolik čísel popisných je na ni napojeno a zda
bude kanalizace pokračovat?
K. Žák – tento dotaz nelze zodpovědět na místě, informace dáme komisi, a ta to zveřejní.
Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje města – nevím, co bylo schváleno a bylo zveřejněno.
Úseky byly realizovány jen ty ekonomicky akceptovatelné. Bylo zrealizováno několik desítek
kilometrů kanalizace. V současné době nepřipravujeme další. Připravujeme projektovou
dokumentaci pro Mniší a Vlčovice, ani tyto místní části nebudou zcela odkanalizovány. Vždy
zůstanou novostavby nebo domy na samotách či odlehlých koncích nenapojené.
Starosta – v této chvíli město nepočítá s investicemi v Lubině a v Kopřivnici. Pracujeme na
kanalizaci v místní části Vlčovice a Mniší, na které můžeme získat dotaci. Kolik nemovitostí
na ni bude napojeno, bude odvislé na ekonomické výhodnosti. Správce kanalizací SmVaK
nepočítá s investicemi minimálně v pěti letech na rozšiřování kanalizaci, nechává to na
městech. Prý jsou jen připraveni převzít některé stávající sítě, které vlastní města a které
vybudovala.
Honč ml. – u přečerpávací stanice u Holoty chybí deklík na šachtici. Kontroluje to někdo?
Počítá se s tím, že odpadní vody z Vlčovic a Mniší potečou až k nám. Přečerpávací stanice
u nás na to nestačí. Byla jedna přeháňka a ta to potvrdila.
Starosta – má to ve správě SmVaK, měli by to kontrolovat. Upozorníme je na to. Musíme věřit,
že to bylo dobře naprojektováno.
Zdeněk Šustr – Větřkovická přehrada je perla přírodní a rekreační. Když jsem tam byl o
víkendu, stav je špatný. Panelová cesta je rozbitá, málo vody, nevím, zda je to režimem.
Rybářů je tam plno. Podél hráze plavaly mršiny, auta zajíždějí až k přehradě a parkují tam.
Pěšina je v dezolátním stavu, bufet je hrozná bouda. Město i komise by se měly přehradou
zabývat. Spolupracuje město nějakým způsobem na projektu s Tatrou? Cyklostezky – jsem
velice rád, že se vybudovala cyklostezka kolem Lubiny. Město připravuje cyklogenerel, ten
už měl být dávno hotov. Myslím si, že by ho i místní komise měla připomínkovat a podávat
návrhy. Problém je propojka cyklostezky kolem železniční zastávky ČD v Kopřivnici
s cyklostezkou vedoucí na ulici Panskou, ta byla v Akčním plánu už v roce 2015, ale
nerealizovala se. Jak se bude řešit? Věřím, že se bude realizovat letos.
Starosta – Tatra Truck nás informuje průběžně o svých záměrech, například i o tom, že došlo
ke změně z přehrady na rybník. Rybolov bude zachován. Rybáři z Frenštátu pod
Radhoštěm budou dál revír spravovat, letní rekreace v létě má být zachována. Zda bude
dostatek vody – záleží na Tatra Trucku. Nyní je 30 cm pod limitním stavem. Upozornil jsem
majitele Tatry, že by měli dočerpat vodu z Lubiny. My firmě nic nemůžeme nařizovat.
Majitelé mají možná jiné preference. Jednáme s Tatrou a snažíme se, aby přehradu naplnili.
Cyklostezka – připravujeme cyklostezku kolem Multisedu (bývala Vida Lubina). Přistoupíme
na řešení, že cyklostezka povede za Multisedem. Jeden majitel nám prodá část zahrady.
Příbor má problém s chodníkem, který vede kolem Lubiny, je úzký. Problém je s napojením.
K. Žák – Správa železniční a dopravní cesty dala kladné stanovisko, ale Drážní úřad ne, ten
tvrdí, že každý přechod musí být kolmo ke kolejím. Pokud máme splnit podmínky drážního
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úřadu, musíme změnit trasu. Tatra má zastaveny pozemky v bance. Je otázkou, zda by
vešla v jednání, aby nám prodala kousek pozemku, aby mohlo dojít k úpravě cyklostezky.
Jan Matula – jestli je možné pamatovat při odvodnění u Katolického domu na ty zaasfaltované
trubky a ventily. Závady jsou zapsány – par. č. 167. Dále kaplička je v havarijním stavu, je to
v pozemku města.
K. Žák – ventily – co jsme mohli, už jsme zrealizovali. Ventily jsou SmVaKu nebo majitele
nemovitosti. To musí opravit oni.
J. Matula – kanalizaci provádělo město. Pokud je to uvedeno v zápisu o závadách, mělo by to
město realizovat. Jsou to vodovodní přípojky – ventily – jsou přikryty a nikdo neví, kde jsou
přesně.
Starosta – odbor majetku města má udělat soupis všech sakrálních památek pro radu města,
podíváme se i na ty ventily. Situaci kolem ventilů prověříme.
Petr Dudešek – od doby, kdy jsem se přestěhoval, zažíval jsem tady nádherná léta svého
života. Mám prosbu, cesta, která končí u Kubošů, pokračuje dál jako polní cesta. Upravil
jsem si ji a neustále mi ji ničí místní zemědělské družstvo. Chtěl bych poprosit – aby se
s tím něco udělalo, chodí tam i děti z místní mateřské školy. Nešlo by udělat cestu až
k řece?
P. Filip – jedná se o cestu - souběžnou pod Velovou. Jde o kamennou cestu – stříknutou drtí,
teče po ní vody a levá část je vymletá. Velké traktory ji ničí.
Vladimír Pustka, jednatel Slumeka – požadavek je dlouhodobý a oprávněný. Máme to
v požadavcích dlouho, ale bohužel je hodně akcí a těch úseků, které potřebují investice, je
hodně. Chystá se tam stavba asi 2 – 3 rodinných domů. Spíš bych to viděl na opravu, aby
nedošlo k dalšímu ničení stavbou nových domů.
P. Filip – vrátil se k ventilu a říkal, že byl přístupný a po kanalizaci byl zaasfaltován.
Starosta – zápisy z minulých schůzí, je tam vše a budou zveřejněny. Odbor se těmito
záležitostmi zabýval, a to včetně ventilů. Seznam oprav je velký a rada města rozhoduje o
tom, co je v havarijním stavu a podle toho určuje, co se bude opravovat.
Občan – cesta od kruháče na Hájov vypadá jako silnice. Přivítal bych tam patníky, čáry pod
sněhem nejsou vidět. Je to půl roku, co byla opravena silnice. Chybí mi vodorovné dopravné
značení – přechodů u vodárny a u zastávky pod pneuservisem. S lávkou pro pěší se
nepočítá? Vzpomněl loňský zápis, neboť o tom bylo hovořeno. Most přes Lubinu měl být
opraven i most pro pěší také není, přitom byl slibován.
M. Šmíd – most do konce roku nemohl doznat změny, slíbit jsem to nemohl. Není v majetku
města. Spadá do majetku Správy silnic Nový Jičín, ta v kraji opakovaně uplatňuje finance na
realizaci, ale bohužel se jim to zatím nepodařilo. Samostatná lávka je podobná jako na
obchvatě Příbora. Lávka by měla rozpětí cca 25 m, investice cca 11 mil. Kč??? Naši žádost
jsme uplatňovali na správci, město nesmí investovat do cizího majetku, ani jej zhodnocovat.
Město bude čekat na udržovací práce. Město by mohlo samo investovat, ale jde o velké
investice.
Honč ml. – 6. ledna jezdil posypový vůz, přitom nebyla souvislá vrstva, ani nehrozilo náledí.
Bylo to nevhodné. Každý má v blízkosti cesty studny. Mohlo by dojít nebo dochází ke
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kontaminaci solí. Slumeko má asi nadbytek soli? Nebylo to zapotřetí, neboť u nás je na
komunikaci povolena maximální 30 km/hod.
V. Pustka – je to o plánu zimní údržby. Příště volejte hned, aby se to mohlo řešit.
H. Rulíšek – zjistím, zda mohlo dojít k ohrožení vody ve studních. Když se připravuje plán zimní
údržby, my se k tomu vyjadřujeme a dáváme souhlas, kde se může či nemůže solit.
Gloger – bydlím na Haškovci. Cesta z něj vede k železnému mostu. Příkopy se dvakrát ročně
čistí, nedaly by se vybetonovat? Příkopky jsou zničené. Nebylo by možné udělat na jedné
straně betonový žlab, čímž by se zpevnila cesta?
F. Apjár – protéká tam dost hodně vody, čistíme kanalizaci. Prověříme ve spolupráci s městem
i s ohledem na majitele pozemků. Neznáme rozsahy pozemků města.
J. Matula – vloni jsem se ptal na biostanici v areálu farmy, co nám přinese? V Kopřivnici není
žádný strom. Vedle domu č. p. 285 jsou stromy nemocné, přijďte se podívat.
Starosta – biostanice – mléčná farma je soukromá firma, my jim nic nemůžeme nařizovat,
pokud neporušují předpisy. Pokusíme se to zjistit.
H. Rulíšek – biostanice – nevíme nic, ani kolegové nemají žádné zprávy. Co se týká stromů,
pošlu tam příslušného pracovníka.
Občan – krajská je silnice, ale chodci jsou naši. Dva chybějící pro chodce a most – jsou to
kritická místa.
P. Filip – vodorovné značení provede Správa silnic Nový Jičín na jaře. Zeptám se na to. Minulý
týden proběhla Valašská rally, proběhla dobře. Pokud máte nějaké připomínky, z řad
občanů, tak je řekněte. Je zde přítomen pan Tomaštík, je organizátor rally.
p. Tomaštík – Jsem předsedou nového vedení rally. Na poslední chvíli jsme ji zachránili. Když
jsme hledali alternativy, šáhli jsme do historie na rychlostní zkoušky z Lubiny – Hájov –
Mniší a nově i polygon Tatry. Jednotlivým osadním výborům v Lubině i v Mniší jsme poskytli
informace, pohlídali jsme si, aby nedocházelo k ničení komunikací. Dnes ráno jsme fyzicky
kontrolovali stav komunikací. Před závodem jsme natočili video a předali ho Slumeku. Co
jsme zničili, bude opraveno. Myslím si, že po nás nezbyla žádná škoda. Pokud ano, tak to
spravíme. Uvažujeme, že bychom tuto lokalitu využívali v rozšířené formě i v příštích letech.
Starosta – oslovilo mě tiskové oddělení Valašky, soutěž proběhla bez jakýkoliv komplikací. Info
jsem si ověřil u městské policie i u odboru majetku města. Myslím si, že spolupráce v příštím
roce bude úspěšná. Těšíme se na příští ročník.
J. Matula – bylo by možné seřídit rozhlas, když probíhá pohřeb na hřbitově. Je to nedůstojné
Dušan Bartošák, krizový koordinátor – pokud nám to někdo nahlásí, není problém.
P. Filip – upřesnil, že v obci fungují dva rozhlasy, jeden z města, druhý je místní. Místní není
problém, s městským je třeba nahlásit na podatelnu MÚ.
K. Matula – stěžoval jsem si na zápach z Favey na minulé schůzi. Favea je od té doby
napojena na kanalizaci a zápach skončil. Děkuji odboru životního prostředí za vyřešení.
Kaplička, která tady byla vzpomínána, měla být postavena fojtem z rodů Jalůvků. Je tam i
kontejner pod hřbitovem, není to důstojné. Mám připomínky ke společenskému životu
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v obci. V roce 1918 byla u kostela vysazena lípa, další byly vysazeny později. Bylo by dobré
a vhodné osadit kámen deskou. Historie obce – bylo by vhodné, kdyby se sepsala a vydala
podobná publikace, jako v minulosti udělal Jiří Tichánek o Kopřivnici. Lubina je jediná obec,
která nemá pomník obětem II. světové války, kdyby byl alespoň nějaký kámen. Na Hájově
je, u nás není. Větřkovská pouť – hasiči kladou věnce k pomníku. Organizační – máme tady
místní komisi – byl bych toho názoru, kdyby dle zákona o obcích byl zřízen osadní výbor
nebo místní výbor, ten by měl pravomoci ze zákona o obcích. Místní komise je jen poradní
orgán rady města. Místní výbor může chodit na zastupitelstvo a ptát se. Místní výbor mají
v Prchalově, Hájově a v dalších obcích.
Starosta – víme o možnosti zřízení výborů, měli jsme velký problém přemluvit členy místních
komisí, aby dělali předsedu a dělali administrativu. Pokud to budou chtít dělat, tak my jim
nebudeme bránit. Nejen členové místních komisí mohou na zastupitelstva města chodit,
vystoupit a ptát se. Pokud bude shoda ve všech třech místních částech, museli by na sebe
povinnosti vzít.
D. Bartošák – pomník na hřbitově – nekrčí se v rohu. Má svou úctu a svou váhu. Bylo vloni
opraveno písmo a doplněno o fotografie. Pokud by se měnilo místo, muselo by to schválit
ministerstvo vnitra.
Honč st. – proč ubývá účastníků schůzí? Dnes jsme tu v poměru málem 1:1. Zamýšlí se tím
někdo, proč tomu tak je. Třetí volební období řešíme přestárlé topoly u čerpačky. Byl tam
odborník Habr – posoudil to. Stane se neštěstí, stromy jsou vysoké 40 m a jsou staré.
H. Rulíšek – vloni byl 2x písemně vyzván vlastník pozemku, ze 3 topolů pokácel jeden. Majitel
nereaguje na naše výzvy. My je skácet nesmíme bez jeho souhlasu.
Honč st. – zástupci města místo toho, aby pomohli, hledají paragrafy, proč to nejde.
Starosta – kdyby chtěl někdo na vašem pozemku skácet strom, určitě byste se soudil. Úředníci
dělali vše, co mohli, donunit ho nemohou.
Honč ml. – od r. 2010 řeším problém se stavebním úřadem z důvodu výstavba nových
rodinných domů na Holotě. Došlo k navýšení terénu, voda, která stékala po polích, teče
jinde, přímo na naše domy. Měl s sebou vyjádření odboru životního prostředí, které přečetl.
Mám svědectví nejen starousedlíků, i foto, že ta voda teče na naše domy. Není tam
normální průběh vsakování. Řeším to již dlouho, jakým způsobem se dá dohnat stavební
úřad k nápravě. Já prý mám chodit za vlastníky rodinných domů, aby to řešili. Nenašel jsem
žádné zastání.
Starosta – na tom jsme strávili několik hodin. Stavební úřad má nadřazený orgán na krajském
úřadě. Náš stavební úřad si stojí za tím, že nepochybil. Město by muselo odkoupit pozemky
a vybudovat nějaké odvodnění, což jsou miliony korun. Jednali jsme o tom, mezitím původní
majitelka prodala pozemky jiným, ti zde nebydlí. Majitelé rodinných domů přikoupili pozemky
a chtějí tam stavět další domy.
Honč ml. – stavební úřad si může na katastru Kopřivnice dělat, co chce? Není na ně metr?
Myslím si, že by se do toho mělo město vložit. Stavební úřad má šlendriánský přístup.
Odvod dešťových vod z rodinných domů je prý zajištěn vsakováním, ale mi se do sklepů
tlačí voda.
Tajemník – město nemůže vstupovat do kompetencí státní správy, stejně tak nemůže
zasahovat ani rada města, ani starosta. Já vám můžu říct, jaký je správný postup. Při
stavebním řízení jsou účastníci. Iniciátorem může být pouze krajský úřad, nad ním je
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ministerstvo, já vám mohu jen říct, na koho a jakou formou se můžete obrátit. Ze své
čtyřleté praxe mám informace, že stavební úřad nepochybil.
P. Filip – blíží se 19 hodin, je čas maximálně na dva stručné dotazy.
Eva Tomanková – jestli se v novém územím plánu počítá s rozšířením nových stavebních
míst?
Starosta – v současné době se zpracovává zadání pro zpracování nového územního plánu.
Proběhne revize stávajících stavebních míst, některé, kde se nestaví, budou z něj vyjmuty,
na některých nových bude umožněna výstavba. Zhruba za 2 roky bude jasné, kde bude
možné stavět.
H. Rulíšek – rada města schválila návrh, že od 2. do 7. května budou moci občané zdarma
odevzdat do sběrného dvora pneumatiky, a to maximálně 10 ks na občana. Odevzdávat se
mohou pneumatiky od motorek, osobních i nákladních automobilů i od traktorů, ale bez
disků.
P. Filip – je to dobrá zpráva nakonec. Někdo vypustil olej na parkovišti pod přehradou. Volal
jsem městskou policii i hasiče.
Starosta – poděkoval místní komisi za její práci a občanům za účast.
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