MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Lubina
Datum konání: 6.5.2015
Místo konání: Katolický dům Lubina
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Stanislav Šimíček, Ing. Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Lubina Ing. Petr Filip 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,
Miloš Sopuch, Bc. Dušan Bartošák, Jan Müller (velitel městské policie),
Mgr. Dana Hoďáková (Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 60* 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. Představení členů Komise pro místní část
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2014-15 a informace o
akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Na úvod předseda Komise pro místní část Lubina Ing. Petr Filip přivítal přítomné a představil
zástupce vedení města a členy komise.
Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné. Chceme pokračovat v tradici a jednou ročně za
vámi přijet, abychom na místě mohli řešit vaše dotazy a připomínky. Po volbách došlo ke
změně, máme dva místostarosty a omluvil místostarostku Dagmar Rysovou, která
zahajovala vernisáž výstavy na Fojtství. Dále přítomným sdělil rozdělení kompetencí obou
místostarostů. Můžu garantovat, že budeme pokračovat v aktivitách započatých v minulém
volebním období. Chceme pokračovat i v dalších, a to ke spokojenosti občanů. Dále
představil jednotlivé vedoucí odborů, velitele městské policie. Využijte příležitosti a ptejte se
jich na to, co vás trápí, co potřebujete vyřešit.
Stanislav Šimíček – přivítal a řekl, že je garantem všech místních částí. Postupně se
seznamuji se specifikacemi jednotlivých částí. Pochválil místní komisi, že pracuje dobře.
Pokud potřebujete něco řešit, tak se obraťte na pana Filipa, který si vše píše a vše se mnou
řeší. Můžete se také obracet na všechny členy komise, kteří se vašimi podněty budou
zabývat a předávat k řešení na město.

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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Odbor rozvoje města
Ing. Lenka Šimečková – rozpočet a Akční plán rozvoje města Kopřivnice
Rozpočet – zhodnocení rok 2014
• Infrastruktura
o Odkanalizování
členský poplatek SORNJ
262,8 tis. Kč
splátky půjček a úvěrů z projektu
3 975,2 tis. Kč
věcná břemena
170,5 tis. Kč
o dětské hřiště
634,5 tis. Kč
o sport. areál ČOV - PD
39,2 tis. Kč
o VO podél hřiště
53,3 tis. Kč
o dlažba – dům zahrádkářů
49,0 tis. Kč
o stabilizace svahu-měření
86,5 tis. Kč
o varovný a monitorovací systém
2 375,0 tis. Kč
celkové náklady projektu
10 325,0 tis. Kč
dotace OPŽP
9 293,0 tis. Kč
• MŠ a ZŠ Lubina
o ZŠ kanalizační přípojka
18,3 tis. Kč
o příspěvek MŠ Lubina
330,5 tis. Kč
o příspěvek ZŠ Lubina
736,8 tis. Kč
• Další realizované aktivity
o JSDH Lubina I a Lubina II
147,6 tis. Kč
o dotace sport (TJ, SDH, triatlon)
130,0 tis. Kč
o dotace kultura (ČSZ, ČZS, SKD)
9,2 tis. Kč
o údržba sport. areálu
286,9 tis. Kč
• celkem
9 305,3 tis. Kč
Rozpočet - plán r. 2015
• Infrastruktura, obnova majetku
o odkanalizování
členský poplatek SORNJ
splátky půjček a úvěrů z projektu
odkanalizování
o oprava krajské komunikace
o stabilizace svahu – monitoring
o hřiště – instalace ČOV
o VO u fotbalového hřiště
o odvodnění MK k Velové (č. p. 492-3)
o odvodnění komunikace za KD
o most přes Sýkoreček - PD
o úprava koryta potoka – PD
• MŠ a ZŠ Lubina
o MŠ – rekonstrukce soc.zař.
o příspěvek na provoz ZŠ
o příspěvek na provoz MŠ
• Další realizované aktivity
o JSDH Lubina I a II
o dotace sport (TJ, SDH, ČSŽ, ČSZ, ZŠ)
o údržba sport. areálu
o nákup vozů pro JSDH v MČ
• celkem
Akční plán 2015 - 2016
• Realizace projektů se schválenou dotací např.:

320,0 tis. Kč
3 724,2 tis. Kč
650,0 tis. Kč
90,0 tis. Kč
480,0 tis. Kč
20,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
70,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
800,0 tis. Kč
844,1 tis. Kč
330,0 tis. Kč
120,0 tis. Kč
125,5 tis. Kč
280,0 tis. Kč
8 153,8 tis. Kč

Odbor rozvoje města

•

•

o Chodník v Mniší II. etapa
o Demolice objektu č. p. 265
o MŠ Pionýrská – en. opatření
o MŠ Česká – en. opatření
o Zimní stadion – rek. technologie chlazení
o Realizace IPRM Kopřivnice JIH
o Projekt sociálně právní ochrany dětí
o Obnova vybavení v Domovinkách a v Klubu Kamarád
o Rozvoj projektu Zdravé město
Realizace projektů v případě schválení dotace např.:
o Revitalizace zahrady MŠ Pionýrská
o Regenerace Sadu dr. E. Beneše a Masarykova náměstí
o Rekonstrukce zázemí sport. areálu ve Vlčovicích
Další akce:
o Rekonstrukce mostu přes Kopřivničku a rekonstrukce krajské komunikace přes
Lubinu (8-12/2015)
o Vytvoření cyklopruhu – propojení Dělnická – Nádražní – u žel. zastávky
o Projektová příprava rekonstrukce centra města a letního koupaliště
o Letní brigády pro mládež
o Popularizace technických oborů – Kopřivnické dny techniky
o další

Šimečková – město stále platí členské příspěvky Svazu obcí regionu Novojičínska za
vybudovanou kanalizaci. Město uhradilo poplatky za věcná břemena za pozemky, přes které
vede kanalizace. Vloni bylo realizováno dětské hřiště na hřišti TJ Spartak, probíhalo měření
svahu, který byl v minulých letech zpevněn. Letos je v plánu oprava krajské komunikace,
která bude opravována v celé části. Hradit ji bude Správa silnic Moravskoslezského kraje a
město se bude podílet také. Zahájení opravy letos v srpnu a dokončena by měla být do
prosince. Na hřišti bude instalováno čistička odpadních vod a stavět veřejné osvětlení u
fotbalové hřiště. Dále se bude realizovat odvodnění místní komunikace k Velové a za
Katolickým domem. Nákup dvou nových zásahových vozů pro hasiče, jedno obdrží JSDH
Drnholec. Částka, kterou město bude letos investovat do Lubiny, je bez nákupu vozidel pro
hasiče.
Rulíšek – představil digitální povodňový plán, který je zveřejněn na webu města.
Šimečková – zahájila diskuzi.
Občanka – navýšení kapacity místní mateřské školy, například o prostory na faře. Zda se už o
tom jednalo?
Starosta – neřeší se zvýšení kapacity MŠ v Lubině, přestože je kapacita nedostatečná.
V Lubině další prostor nemáme. Máme možnost nabídnout volná místa v Kopřivnici.
Občanka – nešlo by navýšení alespoň o pět míst?
Starosta – neumím na to odpovědět. To spadá do kompetence paní místostarostky Rysové a
váš požadavek předám OŠK. Ve stávajících prostorách to nejde.
Občanka – bylo by dobré, aby se to do budoucna řešilo.
Starosta – podíváme se na to. Příště vám to sdělíme. Stávající prostory není možné navýšit
z hygienických důvodů.
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Občan – zda by se mohl přečíst zápis.
Šimečková – zápis tady z minula nemáme.
Občan – jsem iniciátorem petice za bezpečnou Lubinu, která požaduje vybudování lávky přes
Lubinu. 15km rychlost nic neřeší. MP ani PČR to nehlídá.
Žák – oprava komunikace s lávkou nepočítá.
Šmíd – taková aktivita se v současné době nechystá. Město uplatnilo před rekonstrukci
požadavek na rozšíření a vyčlenění prostoru pro pěší. Most na konci roku dozná změny.
Město se snaží uplatňovat požadavek na rekonstrukci a opravu.
Müller – MP nemůže měřit kdekoliv. Dopravní inspektorát nám schválil měření na I/58 na
příjezdu a výjezdu z obce a ve směru na Hájov. PČR sama měří u mostu.
Občan – petice na bezpečný průchod a vybudování přechodu u bývalé Vidy, kde se chodí na
Dolní Roličky a do školy?
Starosta – petice je na MÚ, řeší se to. ORM připravuje dvě varianty. Chodník kolem I/58 a
druhá za provozovnou. Připravíme dva návrhy a poté budou představeny veřejnosti. Budete
o tom informováni.
Občan – děti mají chodit po silnici. Jezdí se po ní rychle. Problém mají jak děti, tak dospělí.
Potřebujeme, aby se to řešilo rychle. P. Šmiřáková – nám sdělila, že se má chodit po silnici.
Starosta – zpracujeme projekt, realizace v příštím roce. Budeme hledat jiné rozpočtové zdroje.
Žák – paní Šmiřáková tlumočila rozhodnutí krajského úřadu. Psali jsme odvolání proti
rozhodnutí krajského úřadu, a ten sdělil, že komunikace je dostatečně široká.
Občan – směšné nájemné školy sv. Zdislavy. To přece nejde. Četl článek z KN o nájemném sv.
Zdislavy. Milion, který škola ušetřila za nájem bych vzal na vybudování toho chodníku.
Starosta – nebudu komentovat článek, který napsal čtenář. Co bude dále s nájemným ZŠ sv.
Zdislavy, se uvidí. Jednáme s arcibiskupstvím Ostravsko-opavským o převodu školy této
škole. Pokud to dojde do konečné fáze, tak si arcibiskupství školu odkoupí. Rozpočet města
schvaluje každoročně zastupitelstvo. Do školy chodí děti z Kopřivnice včetně místních částí.
Podporujeme vzdělávání všech dětí ve všech školách. Dnes jednáme o narovnání našich
vztahů.
Občan – částka nebyla 100 tisíc, ale 400 tisíc. Byla to chyba radnice. Prostředky pro
brigádníky. Upozorňoval jsem odbor životního prostředí, že přes můj pozemek tečou
splašky. Tvrdili, že voda je čistá, ale je plný nepořádku. Chtěl bych, aby jej město vyčistilo.
Občan – proslýchá se, že se má stavět ve Větřkovicích bioplynová stanice. Je to pravda?
Starosta – nevím o tom.
Občan – v jakém stavu se nachází kronika místní částí? Zda by se do ni mohli občané podívat,
např. při výstavě na podzim. Zda se plánuje oplocení kolem kontejnerů u mostu?
Filip – kroniku má ve správě Mgr. Babinec, mohu jej oslovit. Má ji na starosti dva roky. Předtím
se o ni někdo staral. Zápisů tam moc není. Snaží se to zlepšit, povznést její úroveň. O
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požadavku na zveřejnění se můžeme pobavit, zda ji vystavit při příležitosti lubinské pouti.
Podněty sdělte na komisi osobně nebo elektronicky. Kontakty jsou na nástěnce.
Rulíšek – tento podnět jsem neslyšel. Je to poprvé. Můžeme se na to podívat. Mohli bychom se
vyvážet častěji. Můžeme požádat Slumeko, aby přidalo kontejnery nebo sledovalo
naplněnost, ale oplotit ne.
Občan – upozornil, že 21. června bude výstava k výročí školy. Tam by se kronika mohla
vystavit. Chci se zeptat, zda se uvažuje o zasíťování místních částí internetovou sítí.
Harabiš – KTK provádí kabelizaci Kopřivnice. Rozvod kabelů dokončí letos. O místních částech
se nepočítá. V nich jsou poskytovatelé internetu vzduchem.
Filip – výstava bude 20. června – v domě zahrádkářů a pořádá si místní svaz žen a další.
Kronika by se tam mohla vystavit.
Občan – dotaz – rekonstrukce komunikace, patřící v kraji. Zda se počítá s výstavbou chodníků
od hasičárny k točně autobusů. Je to tam nebezpečné.
Žák – v rámci zmíněné opravy se jedná o prostou opravu povrchu – odfrézování, opravy
kanalizačních vpustí a položení nového povrchu. Oprava končí těsně nad hasičárnou.
Odbor rozvoje města s chodníkem nepočítá.
Občan – Vloni jsme se ptali na vysazení zeleně na kruháči v Drnholci?
Šimečková – kruháč není v majetku města.
Občan – odpadové hospodářství – apeluji na občany Lubiny, aby u těch kontejnerů se chovali
slušně. Např. u pavilonu odstavili gauč. Kanalizace – připomínka u Favey – smrdí,
nefunguje. Odbor životního prostředí a stavební úřad slíbily, že se to bude řešit. Probíhá
stavební řízení, ale neřeší se to, trpíme zápachem. Mělo by se to řešit. OŽP by měl řešit.
Starosta – Favea rozšiřuje své prostory. Možná jde o přechodný stav. OŽP by se měl tam
podívat, pokud dochází k úniku splaškové vody, mělo by se to řešit.
Občan – komu si můžeme stěžovat, když je problém s kanalizací?
Žák – v reklamačním řízení se obracejte na Svazek obcí Novojičínska, ale můžete i u nás přes
paní Gajduškovou. My jim budeme tlumočit reklamace.
Občan – kdo zodpovídá za nový rozhlas. Proč ten rozhlas je tak nízko. Rozhlas se bije, není
všude slyšet. Hudbu je slyšet, mluva se bije.
Bartošák – bezdrátový rozhlas byl dokončen říjnu a poté byl uveden do zkušebního provozu.
Následně se vyzývali občané, aby připomínkovali a podávali stížnosti. Došlé jsme předali a
řešili. Další věci se budou řešit příští týden ve středu, kdy se budou doinstalovat další
venkovní přijímače, někde dojde k přemístění. Pokud máte problémy, tak se obracejte přímo
na mne.
Občan – sečení zeleně kolem mého domu. Zda není řešení, že bych si to sekal sám a méně
platil za odpady.
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Rulíšek – pozemky v místních částech se sečou dvakrát ročně, do 15. 6. a pak později.
V Lubině před poutí navíc park. Pokud jsou pozemky u vás v majetku města a nesečou se,
oslovte Slumeko a oni to napraví.
Občan – je pěkné, že se sečou. Slumeko by mělo posbírat nepořádek. Na zastávce na Příbor
pod restaurací je pod hospodou nepořádek. Už jsem to řešil s Ing. Šulou.
Rulíšek – co je pod slovem bordel. Je to nepořádek. Jedná se o plasty. Tento prostor za
zastávkou se uklízí 2x ročně. Nevím, zda se jedná o pozemky města. Nahlásíme na
Slumeko a zajistíme.
Starosta – pokud budeme častěji uklízet, bude tam častěji nepořádek. Je to, jak to říkal pan
Matula.
Občan – bordel děláme my. Rozhlas by ty lidi měl školit, aby tam nedělali nepořádek.
Občan – kdo se má starat o úklid a očištění houpaček na hřišti? Je tam nepořádek.
Žák – správa sportovišť. Slyším to prvně, že je tam nepořádek a necháme odstranit.
Občan – V Sýkorci mají stavební místa špatnou přístupovou místa. Byl bych rád, kdybyste se
pane starosto přijel podívat. Nákladní auta jezdí po ornici. Jedná se o prostor v Sýkorci u
lávky, u transformátoru. Kope se tam a už nám potrhali 8 drenážních kanálů, i když je pak
opravili, ale špatně. Co tam bude, až přijde velká voda, nevíme.
Šimečková – je to záležitost stavebního úřadu.
Občan – kanalizace – je na to ještě záruka? Mělo by se to prověřit, zda je vše v pořádku.
Šimečková – sbíráme podněty na závady, problémy. Ty by se měly hlásit na ORM.
Občan – kanalizace – problém je u přečerpávací stanice. Bylo avizováno, že stanice
bezúdržbová. Dvakrát týdně jezdí fekální vůz a přečerpává je. Při velké vodě se zahltil, bylo
odvozeno 8 fekálních vozů. Asi to není v pořádku.
Žák – to jsem zaregistroval ze zápisu komise. Předáme to panu Plandorovi a komisi předáme,
co se děje.
Občanka – z přečerpávací stanice se splašky vracely sousedům do domu.
Občan – reaguji na pana Matulu, že Lubiňáci dělají bordel. U těch kontejnerů se zastavují cizí
auta, kteří nám tu dělají bordel.
Starosta – byla tam mobilní kamera, MP to hlídala a řešilo se to.
Müller – kamera přijde zpátky a bude se to hlídat.
Občan – kamery by měly hlídat parkoviště před radnici. Když mi nabourali auto, funkční nebyly.
Müller – kamerový systém je funkční. Zrovna se v tu dobu dívala jinam. Kontroluje se
prostranství všude postupně. Zachycení jednoho vozidla je dílo náhody.
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Občan – řešilo se s ŘSD přecházení na holotě na zastávkách. V Kopřivnici hlídá děti na
přechodě městská policie, v Lubině u školy zřízenec. Na Holotě by se bezpečnost dalo řešit
posunutím značky – konec obce, neboť se tam jezdí 90 km/hod.
Šmíd – je to složité. Komunikace není ve vlastnictví města. ŘSD budovalo obchvat, na
komunikaci I. třídy je problém. Vloni jsme dělali průzkum, jak chodí místní. Chodí nejkratším
úsekem, který není k tomu vhodný. Nejsou tam noremní požadavky pro vybudování
přechodu. Žádali jsme o přesunutí dopravního značení obce, s tím nesouhlasil dopravní
inspektorát, ani vlastník komunikace. Posunutí nejde proto, že nejde o souvislou výstavbu.
Pokud bude přecházet do 50 lidí za 24 hodin, nikdo tam přechod stavět nebude. Místní
chodí špatně.
Starosta – Ing. Šula za tím chodil, tlačit všechny, řešil to. Nepodařilo se. To, co sdělil Ing. Šmíd,
je pravda.
Občan – když se to dá ČT, tak se to možná bude řešit. Je tam souběh pěti komunikací. Kdo to
mohl schválit?
Občan – lidé chodí jinde, než by se mělo. Příborská zastávka – tam není chodník. Chybí tam
15 – 20 m chodníku. Děcka chodí po škváře a pak silnici, není to bezpečné. S posunováním
začátku a konce obce – v Příboře u motorestu to šlo, ale v Lubině to nejde?
Šmíd – definovat souvisle zastavěnou bytovou zástavbou je složité. Množství lidí přecházející
přes komunikaci je důležité. O změně rozhoduje majitel komunikace, ne město. Pokud
nezískáme souhlas od patřičných orgánů, město s tím nic nezmůže.
Občan – písemnou žádost na vybudování retardérů na silnici vloni mi podepsali všichni. Jde o
úsek v Lubině na Holotě od plakátovací plochy k železnému mostu, žádné auto nedodržuje
30km rychlost. Požadoval jsem vybudování retardérů. MP řekla, že je tam malý provoz. Na
Velové retardery jsou a rychlost vyřešily. Situace je podobná od železného mostu , je tam
provoz – cyklisté, bruslaři, auta, děti, maminky s kočárky. To se vůbec neřeší.
Filip – na Velové retardér situaci nevyřešil. Cyklisté a motorkáři – projedou mezi. Traktory to
nepoznají a rychlé vozy ví, jak najet, aby je to neomezilo.
Občan – zda se můžeme dostat k zápisům z veřejných schůzi i místní komise.
Filip – na vývěsky dáme zápis z místní komise včetně termínu dalšího jednání.
Občanka – výjezd na frekventovanou komunikace na Příbor na Holotě. Jsou tam velké větve.
Při výjezdu není přes ně vidět.
Rulíšek – je to na katastru Drnholce? Dejte mi kontakt, já vám pošlu šikovného správce zeleně.
Občan – všechny zápisy byly předávány místostarostovi ing. Šulovi a jsou uloženy i u pana
tajemníka. Vše se dá dohledat.
Občan – v zápisu se dočtete, že pan Šula slíbil opravu vpustě u Katolického domu, kde je
zaasfaltovaná vpusť. Dodnes to není opraveno.
Žák – nevím o tom.
Občan – topoly u pana Pustějovského – jsou 40 m vysoké a když spadnou, zruší autoservis.
Jsou ve špatném stavu.

Odbor rozvoje města

Rulíšek – topoly se už kácely. Nevím, zda je to v majetku města. Nevím, zda to není v majetku
Povodí Odry. Zeptám se a budeme řešit s majitelem pozemku.
Občan – pan Habr ví, že majitelem je pan Klečka. Řešilo se to vloni na schůzi i na místní
komisi. Pokud to spadne na přečerpávačku, je to konec.
Žák – připomněl, že zítra končí aukce na společný nákup energií.
Občan – Bonk zmiňoval potok. Chodil jsem po tom, i po poli. Jsou tam meliorace. Ze zákona
přešly meliorace na majitele pozemků, a ti by to měli řešit. Zkontrolujte si to, v jakém stavu
jsou. Kdyby se něco stalo, je to na vás. Je škoda, že je nás tady méně, že bylo v minulosti.
Starosta – závěr – chci poděkovat za diskuzi.
Zápis vypracovala: Dana Hoďáková

