Zápis č. 9
ze schůze Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina konané dne 28. 01. 2016
v 18:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof , Dagmar Křístková, David Mikulenka,
Václav Paiger, Ondřej Raška
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Ing. Dalibor Kloc, Miroslav Socha
Hosté:
Program:

1.

pan Jaromír Tomaštík z JTRT pro s.r.o.
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Závěr

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

2.

Došlá pošta

-

informace z usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice konané 30. 11. 2015
informace z usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaného 10. 12. 2015
informace z usnesení 28. schůze Rady města Kopřivnice konané 15. 12. 2015
informace z usnesení 29. schůze Rady města Kopřivnice konané 12. 01. 2016
žádost JTRT pro s.r.o. o povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2016 částí
obce Lubina

3.

Různé

pan Tomaštík ze společnosti JTRT pro s.r.o., se zúčastnil schůze Komise Rady města
Kopřivnice pro místní část Lubina a seznámil členy komise se záměrem pořádat motoristický závod
"Valašská rally 2016" a žádal ve smyslu Zákona č. 13/97 Sb., § 25, odst. 6, písm. c) - zvláštní
užívání komunikace za účelem uskutečnění sportovního podniku a dále ve smyslu Zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu §6 - úkoly obcí, o povolení průjezdu tohoto závodu územím
nacházejícím se v místní části Lubina ve dnech 15. - 16. 4. 2016. Pan Tomaštík předložil popis a
mapku rychlostní zkoušky a následně proběhlo jednání o trase závodu.
Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádost společnosti JTRT pro s.r.o. projednala
a souhlasí s průjezdem motoristického závodu "Valašská rally 2016" územím nacházejícím se v
místní části Lubina za následujících podmínek:
* start RZ 1-5 Hukvaldy (Větřkovice - Lubina) bude proti minulému podniku posunutý o cca. 740m
směrem k Hukvaldům (minule byl start RZ u RD č.p. 350).
* v ulici na příjezdu k této RZ (u Pavilonu) bude přenosným svislým dopravním značením upravena
nejvyšší povolená rychlost na 30km/hod. a její dodržování bude kontrolováno pořadatelem.
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* konec této RZ bude v k. ú. Větřkovice cca. 350m před prvními RD ze strany od obce Mniší.
* škody vzniklé na majetku města Kopřivnice v důsledku pořádání motoristického závodu "Valašská
rally 2016" uhradí pořadatel v plné výši.

na MÚ, Slumeku i členům Místní komise si občané Lubiny stěžovali na neutěšený stav tújí,
které jsou přerostlé a průchody do uliček jsou zúženy natolik, že je z hlavního chodníku do
jednotlivých uliček ztížen průchod zejména při pohřbech. Tyto túje také velice tlumí světlo z
instalovaného pouličního osvětlení a na hlavním chodníku je večer tma.
V minulém období proběhlo jednání se zástupci MÚ, Slumeka a místní komise přímo na hřbitově a
byly nastíněny následující varianty:
1. odstranění jednoho kusu túje vlevo i vpravo při vstupu do každé vedlejší uličky (došlo by
k obnažení suchých větví uvnitř krajních tújí), všechny túje pak zkrátit cca. o 1m
2. odvětvení jednoho kusu túje vlevo i vpravo při vstupu do každé vedlejší uličky do výše cca. 2m
(došlo by k částečnému obnažení suchých větví uvnitř druhých tújí), všechny túje pak zkrátit cca.
o 1m
3. likvidace všech přerostlých tújí a výsadba nové zeleně, včetně obnovy centrálního chodníku
Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina problematiku přerostlých tújí na hřbitově
projednala a doporučuje provést variantu č.3, tj. stávající túje skácet, vysadit novou zeleň a obnovit
centrální chodník.
Vyjádření MÚ: OMM - Ing. Kamil Žák
Výměnu povrchu centrálního chodníku na hřbitově v Lubině je z technického hlediska
výhodnější provést až po výsadbě zeleně. Vzhledem k tomu, že zeleň bude řešena OŽP nejdříve na
podzim letošního roku a vzhledem k finanční nákladnosti akce, nebude možné výměnu povrchu
chodníku provést z finančního rozpočtu města roku 2016. Odhadovaná náklady činí 165 tis. Kč
včetně doplnění mobiliáře o 2 ks laviček. Navrhujeme výměnu povrchu chodníku zařadit jako
jmenovitou akci realizovatelnou v roce 2017. O realizaci jmenovitých akcí rozhoduje rada města při
schvalování rozpočtu na rok 2017.
Vyjádření MÚ: OŽP - Ing. Hynek Rulíšek
Návrh správce zeleně města Kopřivnice Ing. Habra na výsadbu nové zeleně v rámci varianty 3
z Vašeho jednání ze dne 28.1.2016 - likvidace všech přerostlých tújí a výsadba nové zeleně včetně
obnovy centrálního chodníku.Návrh výsadby nové zeleně je zpracován ve dvou variantách:
maximální výsadba 21 stromů (varianta A) a úspornější varianta B - výsadba 10stromů, viz. příloha
č. 1. V příloze č. 2 Vám zároveň posílám kalkulaci nákladů a fotografie stromů a keřů navrhovaných
k výsadbě.
K případné realizaci Vámi vybrané varianty uvádím, že v rozpočtu na rok 2016 nemá OŽP žádné
finanční prostředky na tyto výsadby. Řešením může být např. návrh rozpočtového opatření v rámci
rozborů hospodaření v 9/2016 nebo zařazení navržení potřebných finančních prostředků do
rozpočtu na rok 2017.
Pro případné bližší informace kontaktujte pana Ing. Jana Habra, 556 879 791.
-

paní Křístková informovala o instalaci kamery pro monitoring kontejnerového hnízda u mostu

-

pan Paiger informoval o problematice znečištěného ovzduší během topné sezóny s tím, že
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v mnoha případech dochází ke spalování nevhodných materiálů, např. dřevotřísky, domovního
odpadu, atp.
Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá občany, aby v kotlích na tuhá paliva
používali pouze schválená paliva.
pan Paiger vznesl dotaz, zda by nebylo možné nově opravenou vozovku od kruhového objezdu
v Drnholci směrem do Větřkovic opatřit bílým pruhem podél okraje. Ing. Filip vznese dotaz na
SSMSK.
Vyjádření: Správa silnic MSK, středisko NJ:
Vodorovné značení bude provedeno v jarních měsících dle klimatických podmínek.
4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek 25. 2. 2016 v 18 hodin.
Zapsal:
Ing. Petr Filip
předseda
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