Zápis č. 1/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 13.01.2016, 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, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav Strogan, Ing. Kateřina
Sklenářová
Omluveni: Ján Duna, Ing. Vratislav Zelnitius, Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.
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)
Požadavek 3/9/2015/MK-RY na umístění dopravní značky - možnost jízdy na kolech v obou
směrech pro cyklisty týkající se jednosměrné ulice Mazůrkova – splněn
Požadavek 4/5/2015/MK-RY na špatný technický stav domu č.p. 53 (technický stav domu průběžně monitorují), ve sledování

odpověď SŽP

1/9/2015/ MK-RY požadavek na vývěsní skříňku, která je v majetku města - je zajištěna,
nutno vyřídit stavební povolení (na projekt zakreslit 3 místa)
K požadavku 3/9/2015/MK-RY na oplocení hřiště, doplnění lavičkami a novými herními
prvky včetně odpadkových košů - město připravuje na rok 2016 aktualizaci koncepce rozvoje
dětských hřišť a sportovišť, při jejichž přípravě bude spolupracovat s komisemi.
K požadavku 2/9/2015/MK-RY na umístění kontejnerů na separovaný odpad - komise
souhlasí s přidáním kontejnerů na plast i papír na úkor jednoho parkovacího stání na
předmětném parkovišti.
Ad 3)
K požadavek 1/1/2016/MK-RY na vyčištění odpadků na břehu řeky Moravy (hlavně pod
Moravním mostem).

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“. Nelze používat z hlediska bezpečnosti – prudkost schodů neumožnuje bezpečně
přejít s kočárkem.
K požadavku 5/9/2015/MK-RY – členové komise trvají na vyznačení parkovacích míst na
břehu řeky Moravy vodorovným barevným značením, a tím získat více parkovacích míst
(menší vzdálenosti mezi parkujícími auty).

Plán setkání MK- RY na 1. pololetí roku 2016:
13.1.2016
10.2.2016
9.3.2016

Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 10.02.2016.

Schůze byla ukončena v 19,05 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

