MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Lubina
Datum konání: 26.3.2014
Místo konání: Katolický dům Lubina
Zástupci města:

Ing. Josef Jalůvka, Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dagmar Rysová, Ing.
Jaroslav Šula, Ing. Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Mniší Ondřej Jalůvka a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan
Viskupič, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Bohuslav Hrušovský, Ing. Kamil Žák,
Ing. Radomíra Michálková, Miloš Sopuch, Jan Müller (velitel městské
policie), Romana Bukovská, Karel Březina (Slumeko), Ing. Vladimír
Pustka (Slumeko), Filip Apjár, DiS. (Slumeko), Mgr. Dana Hoďáková
(Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 52* 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. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2013-2014 a informace
o akcích plánovaných na další období
2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města na období 2007-2022 – diskuze
s občany a navrhování konkrétních akcí pro místní část
3. Shrnutí diskuze a hlasování o prioritách z pohledu občanů
Na úvod předseda Komise pro místní část Lubina Ondřej Raška přivítal přítomné a představil
zástupce vedení města a členy komise.
Ing. Josef Jalůvka, starosta města upozornil přítomné, že dnešní setkání je věnováno hlavně
budoucnosti. V rámci tohoto setkání budou občané seznámeni s plněním Akčního plánu pro
rok 2013/2014 a také s dosavadní prací na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na
období 2007-2022. Také upozornil, že budou mít občané možnost seznámit se právě
s návrhy zařazenými do Strategického plánu a vyjádřit se k nim.
Ing. Jaroslav Šula, garant místní části Lubina, připomněl, čím vším za poslední dva roky
občané Lubiny prošli při výstavbě kanalizační sítě. Také uvedl, že to byla největší investiční
akce za poslední období. Nakonec občanům poblahopřál jejich setrvání i po proběhnutém
referendu u Kopřivnice.

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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Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování seznámila přítomné
s vyhodnocením Akčního plánu města Kopřivnice na léta 2013-2014 a s plánovanými akcemi
pro rok 2014. Více informací na www.koprivnice.cz, RADNICE, DOKUMENTY.
Poté přiblížila občanům prozatímní proces tvorby aktualizace Strategického plánu, od vytvoření
průzkumu podnikatelského prostředí po definici prioritních oblastí, atd. Více informací na
www.koprivnice.cz, RADNICE, STRATEGICKÝ PLÁN.
Přítomným byly také představeny už konkrétní aktivity, které jsou v rámci aktualizace
strategického plánu navrženy a Lubiny se přímo týkají.
Diskuze
Polášek - Do Kopřivnice nevede z Lubiny žádná cyklostezka, kde by se snadno dalo na kole
dostat. Plánuje město nějaký projekt?
Šmíd - Předpokládá se využití komunikace na ulici Dělnické, kde se poté napojíte na
cyklostezku vedoucí kolem Kopřivničky. V Lubině jsou využívány místní komunikace,
vybudování cyklostezky by bylo jen dublování cyklostezky a místních komunikací.
Cyklostezka, která vede do Vlčovic je poté už taky opět vedena po místních komunikacích.
Jalůvka - Existuje plán cyklostezek. Každý rok otevíráme nějakou cyklostezku. Zmínil také, že
město se v tomto roce přihlásilo do Asociace měst pro cyklisty. Podmínkou tohoto členství
je vypracování cyklostrategie, která bude obsahovat návrhy nových cyklostezek, cyklotras,
in-line tras i celkové vybavení. Tato strategie by měla být do podzimu tohoto roku
zpracována. Pokud máte nějaké náměty či názory, obracejte se na našeho
cyklokordinátora - Richarda Petra, e-mail: richard.petr@koprivnice.cz.
Šula - V minulosti měly České dráhy, a. s., náročné požadavky na výkup pozemků pod bývalým
drážním tělesem, v prostoru vlakové zastávky Kopřivnice, který je vhodný pro vedení
cyklostezky. Víme, že ve špičkách je do průmyslové zóny velký pohyb automobilů, cyklistů
i chodců, proto budeme znovu o vybudování stezky na tomto tělese jednat.
Občan - Dotaz, zda je možnost zřízení sauny v místní ZŠ.
Šimečková - Je otázka, zda bude o sauny tak velký zájem, že se financuje provoz. Stavebně
by to však možné bylo.
Šula - Vybudování sauny je nový požadavek. Zkuste všechny tyto nové požadavky podávat
přes místní komisi. Nicméně toto bereme jako podnět.
Kopečný - Je třeba toto zkonzultovat s paní ředitelkou ZŠ. Musí se prověřit celková cena
zřízení a financování jejího provozu. V souvislosti připomněl letošní rekonstrukci krytého
bazénu, kde se bude rozšiřovat právě tzv. wellness zóna (finská sauna, vířivka, …)
Jalůvka - Bylo by dobré znát stanovisko školy. Nicméně tento návrh napíšeme k ostatním
návrhům určeným k dnešnímu hlasování a zjistíme, jak se na tento námět dívají i ostatní
spoluobčané.
Občan - Návrh na jakési optické uzavření náměstí v Kopřivnici tak, jak je to ve většině okolních
měst.
Jalůvka - Centrum města je jedna z největších priorit Strategického plánu. V rámci jeho
přeměny budou probíhat dotazníková šetření, ankety atd. Uzavření centra by možné bylo.
Vše však závisí na finančních možnostech města, kdy samotná realizace bude určitě
etapovitá.
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Občanka - Dotaz na pokračování výstavby rodinných domů v oblasti Sýkorce, směrem od
ložisek k Frenštátu p. R.
Šmíd - V tomto území jsou územní rezervy. Nyní soukromý vlastník rozprodal 7 pozemků,
takže by zde mělo vyrůst 6-7 rodinných domů. Postupem času by určitě mohly vyrůst další,
je zde však problém s příjezdovou komunikací. Pokud se však podaří odkoupit pozemek
bývalého drážního tělesa, dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti.
Jalůvka - Na území města i místních částí máme určeno 1 500 parcel pro výstavbu rodinných
domů. Vyskytují se však problémy, kdy majitelé nechtějí pozemky prodat, nebo je k nim
špatný přístup. Nyní máme přijato rozhodnutí přistoupení k aktualizaci těchto plánů. Bude
se připravovat nový územní plán, který můžete ovlivnit svými návrhy a připomínkami.
Občanka - Řešení kapacity v MŠ Lubina. Neodpovídá požadavkům na umístění dětí.
Kopečný - Při zápisech jsme umístili letos všechny děti, které dosáhnou do konce roku 3 let,
bylo dokonce umístěno i pár mladších dětí. Pokud nestačí kapacita místní školky, dávají se
místa v Kopřivnici. Rozšíření školky v Lubině se zatím neplánuje.
Občanka - Neuvažuje se, že by se jedna z tříd MŠ udělala na faře, která je nyní nevyužívána.
Šimečková - Fara není majetkem města.
Jalůvka - Připomněl situaci před třemi lety, kdy se město zabývalo situací, kdy se velké
množství dětí nepodařilo umístit do místních MŠ. Během dvou let se tento počet podařilo
snížit - díky rozšíření školky v Mniší o jedno oddělení a také vznik MŠ při škole 17.
listopadu. V červenci je plánováno otevření nové soukromé MŠ v Brose.
Občan - V jakém stadiu je výběrové řízení na svoz odpadů?
Jalůvka - Tato věc je už dva roky nedořešena. V létě 2012 rozhodla rada města o vítězí
soutěže. Soutěž však dokončena není a Slumeko stále služby pro město provádí. Rada
města se rozhodla pro zrušení soutěže, ale Úřad pro hospodářskou soutěž stále věc
nedořešil. 17. dubna se bude tímto problémem zabývat zastupitelstvo, které rozhodne.
Občan - Dojde při změně rozhlasu na bezdrátový i ke změně slyšitelnosti? Nyní je slyšitelnost
špatná, hlavně kolem silnice I/58.
Rulíšek - Rozhlas bude dokončen do konce roku, měl by být instalován i na místa, kde nyní
není. Mělo by se tedy dostat na všechny místa, aby byl dobře slyšitelný. Co se týče I/58, po
montáži se budou provádět hlasové zkoušky.
Občan - Chybějící veřejné osvětlení v části Větřkovice. Jsou místa, kde je zbytečně světla moc,
a místa, kde naopak není vůbec.
Šimečková - Veřejné osvětlení je jednou z aktivit navržených do Strategického plánu.
Jalůvka - Správu osvětlení dělá Slumeko, je problém i s funkčností?
Občan - Problém je od mostu ke Kolibům.
Březina - Osvětlení je v těchto místech starší, má větší rozteče. Nové osvětlení má menší
vzdálenosti, určené normami.
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Raška - Požadavek místní komise na doplnění veřejného osvětlení na Hornici a dále nového
chodníku od mostu k hasičské zbrojnici.
Občan - Máme kanalizaci a nemáme kanalizaci. My, co ji nemáme, používáme starou. Na
Slumeku jsme podepsali smlouvy, platíme stočné. Když se podíváme nad točnu autobusů –
co tam teče, je to děs. Chci se zeptat, pokud platíme všichni stočné, tak si myslím, že by
tam neměl být takový stav od točny směrem na Hájov. V příkopě tečou hrozné věci. Bude
se to zatrubňovat? Zkuste se jedenkrát projít od mostu směrem k Honšovi. Nevím, čí jsou
pozemky kolem Lubiny – povodí Odry či soukromé. Pozemky jsou ve špatném stavu.
Šula - Něco teče do kanalizace SmVaK, druhá je ve správě Slumeka a třetí se neví. To je
zapotřebí zjistit. Budou se domapovávat jednotlivé nemovitosti a bude se zjišťovat, zda to je
nebo není v souladu se zákonem. Kolem mléčné farmy – nové mají ČOV, jak to mají ty
staré, nevíme. Bude to předmětem průzkumu. Slumeko i životní prostředí má už zadané
úkoly a musí je vyřešit. Vypouštění splašků nám není jedno.
Rulíšek - Co se týká pozemků kolem Lubiny, nevím, jak to tam je. Pozemky kolem Lubiny jsou
z části v majetku Povodí Odry. Podíváme se na to a oslovíme vlastníky, aby si udělali
pořádek. Pokud je to budou pozemky ve vlastnictví města, tak odpady uklidíme.
Jalůvka - Nevím, jak mohou občané dělat nepořádek na svých pozemcích a dělat tam skládky.
Nevím, proč někteří musí pálit listí a otravovat své sousedy. Také někteří znečišťují
komunikaci, když vyjíždí znečištěný traktor z pole. Majitel by měl po sobě komunikaci uklidit.
Občan - Kdo je zodpovědný za čištění komunikace z Příbora do Lubiny?
Šimečková - ŘSD
Občan - Kdo může iniciovat její čištění? Myslím úsek od začátku Lubiny po kruhový objezd
(směr od Příbora).
Jalůvka - U Křížku se nachází deponie společnosti Teplo Kopřivnice, ti už cestu začali pomalu
čistit. Pokud však máte další připomínky, zavolejte na město či přímo na Slumeko, abychom
mohli zjednat nápravu.
Občan - Úprava cesty přes řeku Lubinu. Je plná nerovností.
Jalůvka - Je to jedna z nejhorších komunikací v majetku MSK. Byl tady nový náměstek Ing.
Havlík. Pokud získají dotace, mělo by dojít k nápravě. Kdy to bude, nevím, je to ale v plánu.
Raška - Jak to vypadá s úpravou mostu přes řeku Lubinu u Katolického domu?
Šmíd - Tuto skutečnost jsme ověřovali u Správy silnic v Novém Jičíně, bylo nám odpovězeno,
že letos to nebude. Co půl roku je urgujeme, jde však o opravu v řádech několika milionů
korun.
Občan - Nešel by udělat mostek přes Lubinu blíže k Mniší?
Šmíd - Nevím, o jaký úsek se jedná. Občas se o přemostění uvažovalo. Problém je v tom, že
Lubina je velký tok a při povodních je vysoká voda. Při stavbě lávky musí být stavěn na
stoletou vodu. Lávka pro pěší je odhadována na 8-10 milionů korun.
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Raška - Místní komise tento požadavek na vybudování lávky pro pěší u velkého mostu
z důvodu bezpečnosti má. Z důvodu velké finanční náročnosti projektu však k této realizaci
zatím nedošlo.
Šmíd - Předpoklad je vybudovat lávku. Stávající most neumožní vybudování vedlejší lávky.
Lávka by musela být samostatná. V rámci rekonstrukce dojde k jeho zúžení pro jedno
vozidlo 3,5 m a zvýšený 1,5 m široký chodník.
Němcová - Bude se opravovat cyklostezka na ulici Panské, směrem do průmyslové zóny?
Jalůvka - Je to problém. Dva roky probíhá reklamační řízení. Dnes přišel posudek, z něhož
vyplývá, že jde o problém dodavatele. Mrzí mě to, že jsme několik let bojovali o dotaci a pak
jsme to vybudovali. Vůči dodavatelům budeme nesmlouvaví.
Občan - V čí kompetenci je měření hluku v prostoru od Horačky k autobazaru Malý. Na
zahradách není slyšet vlastního slovo. Nevím, zda to někdo dělal po otevření zóny.
Rulíšek - Okresní hygienické stanice. Je to věc státní správy.
Šmíd - ŘSD mělo po dokončení úprav provést měření a vyhodnocení stavu. Mělo to být do
dvou let od otevření komunikace. Dvě protihlukové stěny proti sobě nelze postavit. Jedna to
odráží na druhou stranu. Nevím, zda mají vyhodnoceny výpočty. Dotážeme se.
Rulíšek - Připomněl termíny svozu BRKO, 1. svoz se uskuteční 18. dubna, budou probíhat ve
stejném režimu jako minulý rok.
Raška - Poděkoval zástupcům města a upozornil na malý počet zúčastněných, který je právě
v Lubině oproti předchozím letům neobvyklý.
Šula - Poděkoval členům místní komise za práci, kterou během uplynulého roku odvedli.
Jalůvka - Připomněl a zároveň požádal, aby každý ze zúčastněných přidělil své dva hlasy
aktivitám, které jsou pro ně prioritní. Zdůraznil, že to je výraz zájmu veřejnosti, dle kterého
se postupuje (výsledky hlasování viz. příloha č.1).

Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Romana Bukovská
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Vlčovice Mniší Lubina
Prioritní oblast Ekonomika a podnikání
Popularizace činnosti místních podnikatelů - vyhodnocení úspěšných projektů a podnikatelů
Rozvoj průmyslového parku - příprava plochy pro odstavování nákladních vozidel
Rekonstrukce budov a vnitřních prostor MŠ a ZŠ, úpravy zahrad

1
0
0

0
0
3

Rozšíření kapacity MŠ Lubina

Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Vnitřní doprava
Obchvat Vlčovic - jednání s ŘSD, pořízení územní rezervy pro novou hasičskou zbrojnici
Vybudování autobusového zálivu u I/58
Řešení dopravních závad na krajských komunikacích
Parkoviště u KD Vlčovice

1
3
4
4
1
0

Přístřešek autobusového zálivu "pod školou"

Veřejná, cyklo a pěší doprava
Cyklostezka podél PPK - napojení na cyklo Lubina - Vlčovice
Cyklostezka Vlčovice - Lichnov
Cyklostezka PPK - Vlčovice (ke stadionu kopané)
Chodník před KD Vlčovice

3
0
0
3

9

2

4
2
1
1

0
0

3

Chodník v Mniší II - IV. etapa

5
1

Cyklotrasa Příbor - Kopřivnice - po bývalém drážním tělese
Chodník Lubina (od HZ Větřkovice směr Hájov)

Bydlení
Podpůrný systém pro individální stavebníky

0
0
2
13

1

2
0

Příprava infrastruktury pro RD v lokalitě Dolní Roličky

0
0

Infrastruktua a Životní prostředí
Rozšiřování stokové sítě v Kopřivnici a místních částech a opatření směřující ke zlepšení likvidace
odpadních vod, řešení lokalit bez možnosti napojení na ČOV
Zrušení zatrubnění u č.p. 128, zvýšení průtočního profilu mostku (Vlčovice)
Stavební úpravy na odběrném objektu u mlýnského náhonu (Vlčovice)
Energetická opatření na KD v Kopřivnici a místních částech
Modernizace veřejného osvětlení v Kopřivnici a MČ

2
0
0
0
1

5

1

1
1
0
0
2

0
0
0

1
0
0
0
2
4
8
7

0
0
2
0
1

Protipovodňová opatření - zadržování vody v krajině
Energetická opatření na objektech MŠ

Prioritní oblast Image
Fyzické prostředí
Podpora rekreační a krajinné fce zeleně (obnova a výsadba zeleně, péče o vzácné dřeviny,…)
Definice budoucího využití městských lesů
Obnova památek a uměleckých děl (kaple Mniší, sakrální stavby, sochy …)

Centrální zóna
Volný čas
Rekonstrukce KD Vlčovice
Rozšíření sportovního zázemí ve sport. areálu ve Vlčovicích
Vybudování minihřitě v Mniší
Rekonstrukce KD Mniší včetně přilehlého veřejného prostranství

2
2
0
0

0
15
14
8
3
3

Rozšíření sportovního zázemí ve sport. areálu v Lubině
Modernizace HZ v místních částech
Vybudování sauny v ZŠ Lubina

Cestovní ruch, marketing a propagace
Přemístění technického muzea do areálu Tatry
Realizace informačního portálu - databáze firem, služeb aktivit

0
0

1
1

Odbor rozvoje města
Příloha č. 1

Vysvětlivky:
- červený text byl doplněn na flipcharty přímo na jednání
- proškrtnutím buňky jsou označeny projekty, které nebyly v dané místní části
prezentovány
- zeleně jsou označeny projekty s nejvyšším počtem hlasů v jednotlivých MČ
- někteří občané nehlasovali pro projekt, ale pro úroveň vyšší - opatření nebo prioritu takovéto hlasování není připočítáváno k jednotlivým projektů, které jsou v těchto
opatřeních či prioritách rozepsány.

