Zápis č. 05/2015
ze zasedání MK-RYBÁRNY dne 17.06.2015 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, Stanislav Strogan,
Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D., Josef Konvalinka, Ing. Vratislav Zelnitius
Omluveni: Ján Duna, Petr Pehal
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulých jednání
3. Různé – nové požadavky
4. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil
s programem jednání.

Ad 2)
K požadavku 6/1/2015/MK-RY na odstranění červená dodávky – úkol splněn
K požadavku 3/2/2015/MK-RY na OŽP vyčistit nečistoty v keřích - v současné době
pořádek, trávník u hřiště posečen
K požadavku 2/3/2015MK-RY k odklizení žulových konstrukcí ze starých laviček byl
splněn
K požadavku 1/4/2015/MK-RY řešení problému s cyklisty na chodníku v Rybárnách ( jízda
cyklistů od ul. Zerzavice). Hrozí nebezpečí střetnutí auta s cyklistou.
Odbor dopravy je si problému vědom, v současné době nelze najít vhodné řešení. MK bere na
vědomí.
Ad 3)
Požadavek 1/5/2015/MK-RY stížnost na poměrně značný provoz v Luční ulici, který je
způsoben průjezdem majitelů garáží na katastrech Uherské Hradiště a Staré Město. Podnět
k žádosti na odbor dopravy o návrh řešení – např. odklonit tuto dopravu na komunikaci kolem
parkovacích ploch Araveru, která má obdobnou šířku a nevede obytnou zástavbou
Požadavek 2/5/2015MK-RY stížnosti na komunitu ,,bezdomovců‘‘ u Kobylice. Mají zde
tábořiště, chovají psy – území považují za své teritorium. Obvyklé procházky místních
obyvatel jsou z jejich strany přijímány s nevolí

Požadavek 3/5/2015/MK-RY žádost o častější údržbu (kosení) břehů řeky Moravy. Jedná se
o vstup do města, který povětšinu vegetačního období není pro město dobrou vizitkou.
Požadavek 4/5/2015/MK-RY dotaz na stavební úřad, zda je objekt v zatáčce silnice 1.třídy
(po jeho částečném poškození nárazem vozidla) v současné době o bezpečný pro provoz
chodců a cyklistů na chodníku v jeho bezprostředním sousedství
Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 9.9.2015.

Schůze byla ukončena 19,00 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

