Zápis č. 2/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 10.02.2016, 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, Ján Duna, Ing. Vratislav Zelnitius
Omluveni: 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)
K požadavku 1/9/2015/ MK-RY - skříňka na vyvěšování písemností je vybrána, umístění
skříňky je v mapce zakresleno (byla navrhnuta 2 místa) a v současné době se čeká na
vyřízení stavebního povolení. Na téže mapce se zakreslilo i místo pro zřízení odpadkového
koše.
K požadavku 2/9/2015/MK-RY na zvýšení počtu kontejnerů separovaného odpadu – byly
přidány 2 kontejnery na plast i papír – požadavek splněn.
K požadavku 3/9/2015/MK-RY město připravuje na rok 2016 aktualizaci koncepce rozvoje
dětských hřišť a sportovišť, při jejichž přípravě bude spolupracovat s komisemi. Prozatím
byly upevněny branky na dětském hřišti. Předseda navrhl, aby se k navrženému projektu
vyjádřily i rodiny s malými dětmi.
K požadavku 5/9/2015/MK-RY – členové komise opakovaně trvají na vyznačení
parkovacích míst na břehu řeky Moravy vodorovným barevným značením, a tím získat více
parkovacích míst (menší vzdálenosti mezi parkujícími auty).
Ad 3)
Předseda seznámil členy komise s pytlovým svozem plastů, který by měl být v Rybárnách
zaveden od 1.4.2016 do 31.12.2016. Občané obdrží společně s informačním letáčkem 3 kusy

pytlů na plasty, ostatní pytle si budou muset občané vyzvednout sami. V místní části Rybárny
bude možnost si pytle vyzvednout u Petra Pehala v opravně bicyklů. Počet vydaných pytlů na
jednotlivá čísla popisná se bude evidovat.
Předseda konstatoval, že byly dosazeny požadované mladé stromky jako náhrada za uhynulé
kusy.
Požadavek 5/9/2015/MK-RY – opakovaně požadujeme vyznačit bílou čárou parkovací
místa na nábřeží řeky Moravy. Nesouhlasíme s vysvětlením, že se barva na žulových kostkách
brzy smyje – i v ostatních částech města je takové vyznačení na stejném povrchu použito.
Požadavek 1/2/2016/MK-RY do doby rozhodnutí o vybudování případného nového
podchodu pod Moravním mostem na straně Rybáren požadujeme opravu schodů na
podchodu stávajícím. Schody jsou v současné době uzavřeny páskou.
Požadavek 2/2/2016/MK na vyčistění kanálu v ulici Mazůrkově u domu č.p. 88 byl již
vznesen při setkání komise s veřejností a panem starostou.
Požadavek 3/2/2016/MK na opravu vozovky na Moravním mostě (vyjeté koleje na vozovce)
– zvláště na rybárenské straně. Při dešti se chodci musí držet až u samotného zábradlí a i tam
dochází k ostřikování vodou zpod jedoucích vozidel. Problém byl vznesen již při veřejném
setkání s občany a panem starostou.
Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 09.03.2016.

Schůze byla ukončena v 19:05 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

