Zápis č. 02/2015
ze zasedání MK-RYBÁRNY dne 25.03.2015 zahájeno v 18:00 hodin v kavárně
CafePORTAL, Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (bývalá ,,Krojárna‘‘ za domem č.p. 1245).
__________________________________________________________________________
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. Kontrola úkolů z minulého jednání
3. Různé
4. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise. Seznámil s programem jednání.
Ad 2)
Požadavek 1/1/2015 a požadavek 2/1/2015 – uzavřeno.
K požadavku 3/1/2015 – umístění sáčků na psí výkaly poblíž mostu přes řeku Moravu
Komise požaduje, aby Rybárny byly vybrány jako jedno ze tří frekventovaných míst pro
umístění takového zařízení jaké uvádí odpověď odboru ŽP na tento náš požadavek.
Zbytek odpovědi je pro komisi zcela nadbytečný – členové komise jsou dostatečně seznámeni
se systémem výdaje sáčků na exkrementy městem. Podstata problému spočívá ovšem v tom,
že „pejskaři“ procházející Rybárnami dále na staroměstská luka nejsou ze značné části občany
Rybáren. V zájmu komise a tedy i občanů Rybáren je nabídnout jim možnost odběru těchto
sáčků přímo na místě – tedy v souladu se záměrem odboru ŽP.
Požadavek 4/1/2015 – v současné době uzavřeno. V zimním období budou podávány
informace OD včas, při zaznamenání problémů v údržbě.
Požadavek 5/1/2015 – prozatím uzavřeno.
K požadavku 6/1/2015 – odstranění autovraku před budovou rozvodny
Komise nesouhlasí s vyřešením požadavku. Jedná se o červené vozidlo značky Ford – nikoli o
Felicii. Na autě se po upozornění komise objevily poznávací značky, které tam předtím
nebyly (viz fotodokumentace). Auto má rozbitá okénka a proto předpokládáme, že se nejedná
o vozidlo používané v silničním provozu.
Žádáme OD o informaci, jakým způsobem postupovat v případě, že „vozidlo není odstaveno
na místní komunikaci v majetku a správě města“ a jeho majitel není členům komise znám.
Který orgán je tedy kompetentní situaci řešit ?

K požadavku 7/1/15 – oprava chodníku podél komunikace I/50 směrem na s Staré Město
Komise je přesvědčena, že se nejedná pouze o problém Rybáren, proto požaduje, aby město
zařadilo tento požadavek do plánu městských akcí na příští rok. Na tuto akci neuvolní komise
Rybárny své prostředky, poněvadž je přesvědčena, že řešení problému je především v zájmu
města Uherské Hradiště a Starého Města, jehož občané také tento chodník využívají. Občané
samotných Rybáren tvoří jen malou část chodců a bicyklistů, používajících uvedenou trasu
UH-St. M. Proto ponecháváme řešení nadále na odboru dopravy MěÚ Uh a jeho prioritách.
Požadavek 8/1/2015 – uzavřeno. Při případných dalších problémech budou občané
informovat policii ČR.
K požadavku 9/1/15 – umístění autobusové zastávky za mostem (ve směru od UH na Staré
Město) přes řeku Moravu
Komise je si vědoma toho, že je nutno tento její požadavek posoudit v rámci nového generelu
dopravy – považuje však za prvotní a velmi opodstatněný vstup do zadání zakázky
deklarovaný zájem občanů – proto jej požadujeme zpracovateli dokumentace generelu takto
předložit. Komise je přesvědčena, že technické řešení zastávek v uvedeném prostoru je možné
– v obou směrech se nacházejí nezastavěné plochy, na kterých je možno zastávky umístit.
Toto umístění zastávek by, dle názoru komise, mohlo sloužit i pro uživatele Baťova kanálu.
Požadavek 10/1/2015 – uzavřeno.

Ad 3)
Požadavek 1/2/2015
Při budování protipovodňových opatření na březích řeky Moravy byla zničena část cesty
vedoucí po nábřeží (od domu č.p. 1 po ústí ulice Mazůrkova) v délce cca 20 – 25 m – viz.
fotodokumentace. Žádáme o informaci, zda firma, která tyto práce prováděla, uvede
komunikaci opět do původního stavu před poškozením.

Požadavek 2/2/2015
Požádat o blokové čištění komunikací v Rybárnách. Vyřešeno – na webových stránkách
města bylo zjištěno, že toto blokové čištění bude prováděno dne 1.4.2015. Žádáme, členy
komise, aby o této skutečnosti informovali své sousedy.
Požadavek 3/2/2015
Dětské hřiště v Rybárnách se nachází v poměrně „neutěšeném“ stavu. Je velmi často
navštěvováno nočními návštěvníky městských restaurací – převážně baru Krab a zdržují se
zde také městští bezdomovci. Komise žádá o častější kontroly tohoto prostoru městskou
policií, případně o umístění monitorovací kamery. Rovněž požadujeme údržbu tohoto hřiště a
zvážení jeho případného oplocení.

Požadavek 4/2/2015
Informace o špatném stavebním stavu objektu č.p. 10 (vlastník Ing. Pjevičová) při vjezdu do
ulice Mazůrkova. Panují obavy z možného ohrožení padajícím zdivem či střešní krytinou.
Dohodnuto, že bude nejprve kontaktována paní Pjevičová – v případě, že nebude z její strany
zaznamenána ochota k nápravě stavu bude kontaktován stavební úřad.
Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast.
Schůze byla ukončena 19,20 hod. Příští jednání se bude konat 22.04.2015.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

