Zápis č. 01/2015
ze zasedání MK-RYBÁRNY dne 04.02.2015 zahájeno v 18:00 hodin v salonku restaurace
Koruna.
__________________________________________________________________________
Přítomni: Robert Hájek, Ing. Kateřina Sklenářová, Ján Duna, Stanislav Strogan, Petr Pehal,
Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D., Josef Konvalinka, Ing. Vratislav Zelnitius

Program:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Různé
4. Závěr
Ad 1)
V úvodním jednání přivítal předseda p. Robert Hájek všechny přítomné a omluvil člena
komise Mgr. et Mgr. Jana Zapletala, Ph.D., z důvodu jeho účasti na jednání komise pro
nakládání s majetkem města. Dr. Zapletal se pak na jednání místní komise dostavil v závěru
jednání.

Ad 2)
Po zahájení se konala volba místopředsedy komise. Počtem 7 hlasů byla místopředsedkyní
zvolena Ing. Kateřina Sklenářová.
Komise se dohodla, že se bude scházet jedenkrát měsíčně. Termíny budou dohodnuty dle
pracovních směn pana Stanislava Strogana. Schůze se budou konat pravidelně první či druhý
týden v měsíci v salonku restaurace Koruna. Po dohodě s panem Stroganem budou termíny
zaslány na půl roku dopředu všem ostatním členům komise.
Předseda seznámil přítomné členy s finanční částkou, která byla pro místní část Rybárny
přidělena.
Ad 3)
Dále vyzval předseda komise členy k přednesení námětů k řešení. Následuje seznam
diskutovaných námětů a požadavků:
1/1/2015
Požadavek na umístění dalších sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, sklo) v ulici
Luční v místě výjezdu ke garážím (naproti RD paní Zemanové – už s ní bylo předběžně
projednáno).
2/1/2015
Požadavek na umístění vývěsky – byl zamítnut z důvodů rušení vývěsek ze zákona (ověřeno
na právním oddělení MěÚ). Existuje pouze jedna vývěska, a ta je umístěna na budově MěÚ a
v ulici U Reduty.

3/1/2015
Požadavek na umístění sáčků na psí výkaly někde poblíž mostu přes řeku Moravu. Dle
vyjádření členů komise jsou Rybárny častým místem vycházek „pejskařů“ z celého města.
4/1/2015
Z úst některých členů komise byly rovněž vzneseny výtky na postup Hratesu při zimním
posypu silnic. Posyp inertním materiálem byl dle těchto vyjádření několikrát uskutečněn až po
nebezpečí náledí v době, kdy již byl zbytečný. V úzkých ulicích této čtvrtě pak dochází ke
zbytečnému zvýšení prašnosti.
5/1/2015
Požadavek navrácení přechodu pro chodce zpět na původní místo před mostem přes řeku
Moravu. Členové komise jsou si vědomi skutečnosti, že se jedná o silnici I. třídy, přesto
považují za zcela nedostatečné, že se jeden přechod nachází ve Starém Městě před odbočkou
do INTERSPARU a druhý až u Slováckého divadla. Občané (většinou staršího věku a děti),
kteří pak chodí směrem na Starou Tenici (obvodní lékař a základní škola na Mojmíře) jsou
nuceni využívat až přechod u divadla. Podchod pod silnicí u veslařského klubu je
problematickým řešením, které je zcela nevhodné pro starší občany a pro matky s kočárky,
pro cyklisty je rovněž velmi obtížné překonat schody vedoucí směrem k baru Krab. V zimním
období a při větších průtocích vody je podchod zcela neprůchodný.
6/1/2015
Požadavek na odstranění autovraku před budovou rozvodny.
7/1/2015
Požadavek opravy chodníku směrem od ulice Šaňákova na Staré Město. Nacházejí se zde
výtluky nebezpečné zvláště pro cyklisty. V této souvislosti bylo diskutováno i o potřebě
vymezení pruhů pro cyklisty na chodnících podél Velehradské třídy. Chodci se zde
nebezpečně střetávají s velmi silným provozem cyklistů od Starého Města do centra
Uherského Hradiště.
8/1/2015
Požadavek na řešení překážky silničního provozu u Araveru. Dle vyjádření některých členů
komise je v tomto místě přibližně 2x denně dopravní zácpa při zásobování Araveru.
9/1/2015
Požadavek umístění autobusové zastávky u mostu přes řeku Moravu (na jedné straně zelený
trojúhelník na druhé bývala staroměstská lékárna). Dříve byla tato zastávka umístěna u
prodejny Mototechny a baru Krab a byla zrušena bez náhrady.
10/1/2015
Požadavek umístění retardéru pro motorová vozidla v ulici Rybářská (v ulici Šaňákova a
Luční ?).

V závěru jednání informoval předseda komise členy o předpokládaném umístění sochy Jana
Antonína Bati u řeky Moravy. Informace byla přijata se všeobecným souhlasem.

V závěru jednání členové komise předali tajemnici své e-mailové adresy a bylo dohodnuto, že
neodkladné záležitosti a informace budou mezi členy předávány pomocí e-mailové pošty.
Ad 4)
Předseda poděkoval přítomným členům za aktivní účast.
Schůze MK-Rybárny byla ukončena v 19:30 minut.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

