Zápis č. 04/2015
ze zasedání MK-RYBÁRNY dne 18.05.2015 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 minulých 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 – koš je zabudován
v místě u kontejnerů (na konci hřiště) požadavek splněn
Požadavek 6/1/2015/MK-RY – OD přislíbil, že vyvěsí výzvu na vozidlo a po dvouměsíční
lhůtě bude následně červená dodávka odklizena. Doposud žádná výzva na vozidle není
umístěna - nadále ve sledování
Požadavek 3/2/2015/MK-RY Odbor ŽP přislíbil vyčištění nečistot v keřích podél parku
(pískoviště, hřiště) přislíbeno do konce dubna – opět nečistoty (papírky) v keřích i nadále
žádáme o průběžné čištění - ve sledování
Požadavek 1/3/2015/MK-RY na zvýšení kapacity odpadových nádob na třídění papírů a
plastů na stávajícím stanovišti u elektrárny bylo odborem ŽP sděleno, že jsou k dispozici
zvony na třídění papíru, skla a plastů, které jsou objemově větší. Členové komise se dohodli
prozatím ponechat stávající kontejnery – o zvony není zájem.
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 bylo sděleno ŽP, že ponechají stávající stav laviček a dle potřeby případně
zvýší jejich počet. Doposud nejsou odstraněné žulové konstrukce laviček, usazené naproti
domu č.p.120 – nadále žádáme jejich odstranění.
Požadavek 3/3/2015/MK-RY na dosazení mladých stromů na Moravním nábřeží u domu č.p.
187 a č.p.3. odpovězeno ŽP, že lze umístit strom před dům č.p.187 jeho výsadba bude
provedena konec října, listopadu. U domu č.p. 3 nelze z prostorových důvodů výsadbu

realizovat, koruna stromu vzhledem k minimální vzdálenosti od vozovky by byla
poškozována průjezdem vyšších vozidel. Komise upozorňuje, že jeden stromek vysázený
v prostoru dětských průlezek uschnul.
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. Vyjádření ŽP je, že stávající
tabule je poškozená, ale doposud čitelná, novou by opět poškodili.
Požadavek 5/3/2015/MK-RY na předložení podrobnější dokumentace k oběma
požadovaným změnám i s návazností na Územní plán Starého Města.
Ing. Kateřina Sklenářová seznámila členy komise s návrhy na změnu Územního plánu
v místní části Rybárny i na částečném katastrálním území Starého Města.
Požadavek 6/3/2015/MK-RY na seznámení členů komise s kupní smlouvou na pozemky
města ze elektrárenskou rozvodnou - pozemky v k.ú. Uherské Hradiště p.č. 1300/14,
1300/15. Bylo odpovězeno ze SMM, ale nebyla předložená požadovaná kupní smlouva.
Komise byla seznámena s přehledností webových stránek města v oblasti prodeje a pronájmu
městských nemovitostí.
Ad 3)
Požadavek 1/4/2015/MK-RY řešení problému s cyklisty na chodníku v Rybárnách ( jízda
cyklistů od ul. Zerzavice). Hrozí nebezpečí střetnutí auta s cyklistou.
Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast.
Schůze byla ukončena 19,00 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

