Zápis č. 03/2015
ze zasedání MK-RYBÁRNY dne 22.04.2015 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 – nové požadavky
4. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise. Seznámil s programem jednání.
Ad 2)
K požadavku 3/1/2015/MK-RY na umístění sáčků pro psí exkrementy – bylo vyhověno, dle
obdrženého plánku z ŽP, komise rozhodla o místu zabudování koše (na konci hřiště
v blízkosti kontejnerů).
Požadavek 6/1/2015/MK-RY – odpověď OD - odtažení červené dodávky přislíbeno – ve
sledování.
Požadavek 7/1/2015/MK-RY – na opravu chodníku směrem na Staré Město – komise nadále
ponechává řešení na odboru dopravy.
Požadavek 9/1/2015/MK-RY – na umístění autobusové zastávky ve sledování
Požadavek 1/2/2015/MK-RY – na opravu poškozené cesty vedoucí po nábřeží (od domu
č.p.1 po ústí ulice Mazůrkova v délce cca 20.25 m. -- OD sdělil, že oprava v současné době by
byla nákladná a pokud se stav cesty zhorší, bude sjednána náprava - nadále ve sledování.
Požadavek 3/2/2015MK-RY odpověď MP - s umístěním monitorovací kamery v dané
lokalitě se nepočítá, na tuto lokalitu se v následující době zaměří častější kontroly.
Odbor ŽP přislíbil vyčištění nečistot v keřích podél parku (pískoviště,hřiště) přislíbeno do
konce dubna – ve sledování
Ad3)
Požadavek 1/3/2015/MK-RY na zvýšení kapacity odpadových nádob na třídění papírů a
plastů na stávajícím stanovišti u elektrárny.

Požadavek 2/3/2015/MK-RY na odvoz poškozených a rozbitých laviček naproti domu č.p.
120, ul. Moravní nábřeží a jejich nahrazení dvěma novými lavičkami umístěnými na
vhodnějším místě.
Požadavek 3/3/2015/MK-RY na dosazení mladých stromů na Moravním nábřeží u domu č.p.
187 a č.p.3.
Požadavek 4/3/2015/MK-RY na umístění nové tabule s provozním řádem na dětském hřišti
– priorita – zákaz vodění psů dle OZV č. 1/2008 čl. 3 odst.3.
Stávající tabule je poškozená.
Ing. Kateřina Sklenářová seznámila členy komise s návrhy na změnu územního plánu
v lokalitě u Moravy a za elektrárenskou rozvodnou.
Požadavek 5/3/2015/MK-RY na předložení podrobnější dokumentace
požadovaným změnám i s návazností na Územní plán Starého Města.

k oběma

Požadavek 6/3/2015/MK-RY na seznámení členů komise s prodejní smlouvou na pozemky
města ze elektrárenskou rozvodnou - pozemky v k.ú. Uherské Hradiště p.č. 1300/14,
1300/15.
Komise požaduje zvážit zpřehlednění webových stránek města v oblasti prodeje a pronájmu
městských nemovitostí. Dotazuje se, zda by nebylo možné upravit stránky tak, aby každý
prodej byl ze stránek na první pohled patrný. Jedná se o velmi důležitou a citlivou věc.
Dohodnuta změna termínu příští schůze na 18.5.2014.
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast.
Schůze byla ukončena 19,30 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

