Zápis č. 17
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 20. 10. 2016 v 18:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip,
Karel Matula, Václav Paiger, Ondřej Raška, Miroslav Socha
Nepřítomni: Mgr. Tomáš Hof, Ing. Dalibor Kloc, David Mikulenka ,
Hosté:

Stanislav Šimíček

Program:

1.
2.
3.
4.

1.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Závěr

Zahájení
Schůzi zahájil předseda Ing. Petr Filip a přivítal přítomné.

2.

Došlá pošta

-

informace o usnesení 49. schůze Rady města Kopřivnice konané 4. 10. 2016

3.

Různé

- p. Bonk informoval o dvou nefunkčních lampách veřejného osvětlení u hřiště. Ing. Filip zjistí
příčinu na SLUMEKU.
Vyjádření SLUMEKA: - Ing. Pustka
V části u hřiště byly dvě lampy pouličního osvětlení odpojeny z důvodu přetížení el. rozvaděče
u Katolického domu. Byl vznesen požadavek na vypracování projektu pro odstranění tohoto
havarijního stavu v příštím roce.
Jako dočasné okamžité řešení by bylo instalování LED žárovek do stávajících lamp s nižší spotřebou.
- p. Bonk informoval o ucpaných kanálových vpustích na krajské komunikaci u hřiště. Z tohoto
důvodu jsou zde stále kaluže. Ing. Filip nahlásí na SLUMEKO.
Vyjádření SLUMEKA: - Ing. Pustka
Kanálové vpusti budou v dohledné době vyčištěny.
- Ing. Dvořák informoval o tom, že řidiči motorových vozidel často projíždějí zatáčkou mezi
Katolickým domem a hasičskou zbrojnicí ve Větřkovicích v protisměru. Navrhuje opatřit povrch
vozovky vodorovným značením uprostřed cesty (plnou čarou). Ing. Filip zjistí možnosti řešení na
Správě silnic Moravskoslezského kraje - cestmistrovství NJ.
Vyjádření SSMSK-NJ: - Irena Navrátilová
Pro umístění vodorovného značení na krajskou komunikaci je nutný následující postup:
na Správu silnic Moravskoslezského kraje - cestmistrovství NJ zaslat žádost o stanovisko k
umístění vodorovného značení s projektovou dokumentací.
tutéž žádost o stanovisko zaslat také na Policii a Silniční správní úřad.
Zápis MK Lubina č. 17, str. 1/2

-

v případě kladného rozhodnutí objednat vytvoření vodorovného značení na náklady obce
poté předat dané značení SSMSK k údržbě

- proběhla debata ohledně vytvoření informativních tabulí s názvy místních částí naší obce. Množí se
případy, kdy někteří občané neznají názvy místních částí obce a dochází k nedorozumění při hledání
konkrétního domu/osoby.
- Ing. Filip informoval o plánované akci "Večírek nejen pro starší", který pořádá Místní komise
Lubina, Český svaz žen Lubina a Město Kopřivnice dne 26. 11. 2016 od 17 hodin.
4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda MK Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek 24. 11. 2016 v 18 hodin.
Zapsal:

Ing. Petr Filip
předseda MK Lubina

Zápis MK Lubina č. 17, str. 2/2

