Zápis č. 9/2015
Ze zasedání MK Rybárny
Konáno dne 02.12.2015, zahájeno v 18:00 hodin v prostorách holičství pana Roberta Hájka,
Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (bývalá ,,Krojárna‘‘ za domem č.p. 1245).
__________________________________________________________________________
Přítomni: Robert Hájek, Ján Duna, Josef Konvalinka, Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.,
Ing. Vratislav Zelnitius, Stanislav Strogan, Ing. Kateřina Sklenářová,
Olga Horáková
Omluven: Petr Pehal
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulých jednání
3. Různé + nové požadavky
4. Dotazy
5. Informace o čerpání přidělených finančních prostředků
6. Závěr
Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil
s programem jednání.
Ad 2)
Tajemnice komise Olga Horáková seznámila přítomné s odpovědí Ing. Novosada na podnět
4/5/2015MK-RY týkající se prověření technického stavu rodinného domu č.p. 53
Ad 3)
K požadavku 1/9/2015/MK-RY - Umístění informační skříňky pro občany. Bylo vybráno
místo pro umístění skříňky v prostoru po odstraněné telefonní budce. P. Horáková vznese
dotaz na správu majetku – je-li možno k instalaci použít nějakou skříňku, která je již
v majetku města.
K požadavku 3/5/2015/MK-RY na častější údržbu kosení břehů řeky Moravy – komise
navrhuje doplnit kosení o sběr odpadků (převážně papírů) na březích řeky.
K požadavku 2/9/2015/MK-RY na umístění kontejnerů na separovaný odpad. Komise
opětovně požaduje zdvojnásobení počtu kontejnerů nebo jejich častější svoz. O
velkoobjemové kontejnery ve tvaru zvonu není v místní části zájem (hlavním důvodem je
malý otvor pro vhazování odpadu).

K požadavku 3/9/2015/MK-RY – Dětské hřiště na břehu řeky Moravy – komise požaduje
doplnit další herní prvky. Hřiště oplotit a doplnit lavičkami (na hrázi i na hřišti) a
odpadkovými koši (ty umístit i na příjezdovou komunikaci do Rybáren).
K požadavku 4/9/2015/MK-RY – Komise opakovaně požaduje umístění nového podchodu
pod silnicí I. třídy na straně Rybáren. Požadavek byl vznesen i na předchozím jednání MK za
účasti vedení města. Současně komise upozorňuje na špatný stav schodiště v podchodu u
„Krabu“.
Požadavek 5/9/2015/MK-RY – Vyznačení parkovacích míst na břehu řeky Moravy
vodorovným barevným značením. Důvodem je to, že při absenci tohoto značení vznikají
mnohdy mezi parkujícími vozidly značné mezery, ve kterých by při správné organizaci
prostoru mohla stát další vozidla.
Požadavek 6/9/2015/MK-RY – Vyznačení pruhů pro cyklisty v jednosměrných ulicích
v protisměru.
Požadavek 7/9/2015/MK-RY – oprava parkoviště před rozvodnou E.ON. Požadavek byl
vznesen i na předchozím jednání MK za účasti vedení města.
Ad 4)
Dotazy na orgány města
-

Jaká je situace s umístěním požadované zastávky MHD a linkových autobusů
v blízkosti Rybáren?
Není možné přeložit vedení VN pod Moravní most? Dle informací občanů zde dochází
každoročně k úhynu labutí nárazem do drátů.

Ad 5)
Členové komise žádají přidělené finanční prostředky na rok 2015 převést do roku 2016, a tak
získat dostatečně vysokou částku pro financování větších akcí v roce 2016.
Ad 6)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 13.01.2016. Na tomto jednání budou dohodnuty i termíny dalších jednání v roce 2016.

Schůze byla ukončena v 19,30 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

