Zápis č. 06/2015
ze zasedání MK-RYBÁRNY dne 09.09.2015 zahájeno v 18:00 hodin v kavárně
CafePORTAL, Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (bývalá ,,Krojárna‘‘ za domem č.p. 1245).
__________________________________________________________________________
Přítomni: Robert Hájek, Petr Pehal, Ján Duna, Josef Konvalinka
Omluveni: Ing. Kateřina Sklenářová, Mgr. et Mgr. Jana Zapletal, Ph.D.,
Ing. Vratislav Zelnitius, Stanislav Strogan
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 1/5/2015/MK-RY na značný provoz v ulici Luční komisí pro dopravu – ve sledování

bude problém řešen

K požadavku 2/5/2015/MK-RY ke stížnosti na bezdomovce bydlící u Kobylice - komise
nemá v kompetenci projednávat s MP Staré Město - ve sledování
Požadavek 3/5/2015MK-RY na častější údržbu kosení břehů řeky Moravy – vyřešen (pan
starosta požadavek projedná s ředitelem Povodí Moravy)
K požadavku 4/5/2015/MK-RY na stavební úřad týkající se prověření technického stavu
rodinného domu č.p. 53 – SÚ vizuálně prověřil a vyzval majitele domu k předložení návrhu
na definitivní úpravu poškozené části domu. Pokud tak neučiní, bude rozhodnutím nařízena
sanace domu - ve sledování
Ad 3)
Předseda seznámil členy komise:
Se sdělením EKO - Informace o projednání požadavků místních komisí v radě - rozpočtové
opatření č. 9 a 10/2015
Odbor správy majetku města navrhl změnu tržního řádu v souvislosti s termínem konání burz
ptactva, MK - Rybárny požadavek nemají.

Požadavek 1/6/2015/MK-RY na vyčištění chodníku zarostlého travou v místech dřívější
telefonní budky.
Požadavek 2/6/2015MK-RY oprava poklopu na Moravním mostě, který je pokřiven, hrozí
nebezpečí pádu kolařů i chodců.
Požadavek 3/6/2015/MK-RY umístit dopravní značky - možnost jízdy v obou směrech pro
cyklisty týkajících se jednosměrných ulic (Mazůrkova, Šaňákova, Rybářská).
Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 07.10.2015.

Schůze byla ukončena 18,45 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

