Zápis č. 5
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 27.6.2019 na fotbalovém hřišti v Lubině
Přítomni: Jaroslav Bonk, Ing. Bc. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip, Karel Matula, Václav Paiger,
Antonín Malý, Mgr. Dušan Krompolc, Marta Danihlíková, Michal Polášek, Ing. Ondřej
Raška, Dalibor Kloc
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Ing. Pavlína Tobiášová Dis.
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

Otevřené body z dubnového zápisu:
2/ Členové MK Lubina jsou si vědomi znevýhodnění místních spolků při pořádání kulturních akcí v
KD Lubina a navrhují, aby byly narovnány podmínky ve všech místních částech, tzn. aby rozdíly v
nájmu obdobných objektů (např. sál) doplácelo město Kopřivnice např. formou daru. Není vždy možné
půl roku dopředu žádat o dotaci na danou akci, neboť všechny akce nejsou tak dlouho dopředu
plánovány.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 12, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ: Tento podnět již projednává odbor školství kultury a sportu. O dalším postupu v této
věci bude komise informována.
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Otevřené body z květnového zápisu:
3/ Místní komise Lubina upozorňuje na havarijní stav schodů na místním hřbitově ve Větřkovicích. Pro
starší osoby jsou velmi nebezpečné a hrozí nebezpečí úrazu, proto MK Lubina žádá opravu.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 11, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ: V současné době probíhá nacenění této opravy. O dalším postupu bude komise
informována.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/ Místní komise Lubina navrhuje použít plochu p.č. 1047/1 a 903/8 k vybudování výhybny pro
motorová vozidla a další z důvodu lepší dopravní obslužnosti v dané lokalitě (Velová).

Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 9, „PROTI návrh“ – 1, „ZDRŽEL SE“ – 1
Vyjádření MÚ: Tento podnět předán pracovní skupině doprava. O dalším postupu bude komise
informována.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové podněty:
1/ Na MK Lubina se písemně obrátil pan Vladimír Horák se stížností na neřešení neúnosné dopravní

situace v části obce při výjezdu směrem na Hájov, Hukvaldy. Ze silnice je závodní dráha a pro děti i
výjezdy osobních vozidel od rodinných domů denně hrozí nebezpečí střetu. Občany dané části Lubiny
mrzí, že komise hodnotí tuto skutečnost jako méně závažnou. V příloze naleznete původní stížnost
včetně návrhů řešení a petici občanů.
Vyjádření MK:
a/ MK Lubina bere tuto stížnost na vědomí a postupuje ji k vyřízení na MÚ Kopřivnice.
Vyjádření MÚ: Toto místo je v seznamu navržených potenciálních úseku pro umístění radaru nic
méně nebyla zatím posouzená možná realizace stacionárního radaru. Pan Horák tuto záležitost již
projednával se starostou, i se zástupci příslušných odboru a se zástupci dopravního inspektorátu ČR.
Další možné rozšíření kamerového měření je v kompetenci rady města.
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b/ MK Lubina žádá město Kopřivnici o statistiku průjezdnosti a rychlosti v dané lokalitě (radar z
Hájova do Lubiny).
Vyjádření MÚ: Předán požadavek na Městskou policii.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 11, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ MK Lubina žádá MÚ Kopřivnici, aby aktivně informoval tuto MK o přípravě plánu udržitelné
městské mobility.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 11, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ:

5.

Závěr

Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 29.08.2019 v 19:00 v Katolickém domě v Lubině.
Zapsala:
Marta Danihlíková

Předsedkyně MK Lubina
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