Zápis č. 13
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 18.06.2020 na fotbalém hřišti v Lubině
Přítomni:
Jaroslav Bonk, Marta Danihlíková , Ing. Bc. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip, Mgr.
Dušan Krompolc, Antonín Malý, Karel Matula, , Ing. Pavlína Tobiášová Dis., Ondřej Raška, Václav
Paiger
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Michal Polášek
Hosté: místostarosta Stanislav Šimíček
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Přizvání hostů
Otevřené body
Nové podněty
Závěr

1.

Zahájení

2.

Přizvání hostů

3.

Otevřené body

4.

Nové podněty

3a. Otevřené body ze zářijového zápisu:
Na podnět pana Jaroslav Kovaříka, který v dané lokalitě bydlí, MK Lubina žádá dopravní komisi o
vyjádření se k provozu na panelové cestě za Katolickým domem v Lubině.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 10 , „PROTI návrh“ - 0 , „ZDRŽEL SE“ - 0

Vyjádření MÚ:
Vzhledem k tomu, že pan Kovařík nebydlí na panelové cestě a nebyl by tímto dopravním omezením
přímo dotčen, požaduje město pro projednání tohoto požadavku vyjádření a souhlasy všech vlastníků
nemovitostí, které mají přístup pouze z této komunikace. Pan Kovařík přislíbil, že toto zajistí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3b. Otevřené body z listopadového zápisu:
Místní komise Lubina souhlasí s návrhem rekonstrukce kontjnérového stání naproti fotbalového hřiště v
Lubině, který byl zaslán panem Václavem Kociánem (vedoucí oddělení architektury) e-mailem dne
27.11.2019.
Dotaz: Je součástí návrhu zpevněná plocha pro parkování?
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 10 , „PROTI návrh“ - 0 , „ZDRŽEL SE“ - 1

Vyjádření MÚ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c. Otevřené body z květnového zápisu:
MK Lubina požaduje, aby pracovní skupina pro dopravu a dopravní značení projednala dopravní situaci
od bytovek ke kostelu (úzká komunikace, špatný výhled do křižovatek, rychlost).
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 9, „PROTI návrh“ - 0, „ZDRŽEL SE“ - 2

Vyjádření MÚ: řeší se
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nové podněty:
1/ Požadavek

od seniorů na umístění lavičky u chodníku mezi hasičárnou a KD - dlouhý úsek bez místa

k odpočinku.
Vyjádření MK:
Místní komise Lubina navrhuje umístit u chodníku mezi hasičárnou a KD 2 lavičky bez opěradla. Lavičky
budou využitelné i při akcích na cvičném hřišti vedle chodníku. Dále komise navrhuje umístit 1 lavičku s
opěradlem s výhledem k bývalému kravínu (mezi chodník a hlavní cestu) k chodníku mezi autobusovou
zastávkou Na váze a ulicí Na Hrázi.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 10 , „PROTI návrh“ - 0 , „ZDRŽEL SE“ – 0
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5. Závěr:
Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 27.08.2020 v 19:00 na fotbalovém hřišti v Lubině.
Veřejná schůze v místní části Lubina je plánována na 08.09.2020 od 17:00 v Katolickém domě v
Lubině.
Zapsala:
Marta Danihlíková

Předsedkyně MK Lubina
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