Zápis č. 3/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 09.03.2016, 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, Ing. Vratislav Zelnitius, Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.
Omluveni: Ján Duna
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 1/3/2016 MK-RY - na základě článku, který byl dne 1.3.2016 otištěn ve
Slováckém deníku o problematické dopravní situaci při vykládce aut u Araveru, komise
sděluje, že na svých jednáních (viz zápisy) už na tuto situaci dvakrát upozorňovala a i na
veřejné schůzi se starostou jí bylo přislíbeno řešení této situace. Nyní se z tisku dozvídáme, že
ředitel Araveru „nebyl na problematiku dodnes nikým upozorněn“ a „dodnes nepřišla z města
ani od jednotlivých občanů žádná připomínka“. Dovolujeme si požádat o vysvětlení.
Požadavek 2/3/2016 MK-RY - podchod pod silnicí I. třídy u řeky Moravy – komise
požadovala vybudování podchodu na straně Rybáren. Bylo jí sděleno, že není zařazen do
plánu investic. Žádáme o informaci, jestli již město tento podchod do plánu zařadilo,
popřípadě o toto zařazení opětovně žádáme. Máme za to, že i komise dopravy toto řešení
podporuje. K urychlení celé akce nabízí komise i své vyčleněné finanční prostředky.
Požadavek 3/3/2016 MK-RY - revitalizace Moravního nábřeží – dotaz na pokračování
revitalizace před budovou E.ON a bytovým domem byl vznesen i na veřejném jednání komise
se starostou. Bylo přislíbeno řešení. Je možno komisi sdělit, jak pokračuje jednání o
dokončení revitalizace na celou tuto plochu?
Požadavek 4/3/2016 MK-RY - komise požaduje opravu výtluku na komunikaci při výjezdu
z Moravního nábřeží na silnici I. třídy u Moravního mostu.

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 – odpověď nedodána.
Požadavek 3/2/2016/MK - na opravu vozovky na Moravním mostě (vyjeté koleje na
vozovce) – zvláště na straně Rybáren. 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 - odpověď nedodána.
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, komise žádá o informaci, v jaké
fázi se nachází řešení tohoto požadavku - odpověď nedodána.
K požadavku 1/9/2015/ MK-RY - Informační skříňka – komise požaduje její umístění do
zelené plochy podél chodníku do Rybáren od Moravního mostu a to do místa, kde bývala
umístěna historicky. Jejímu umístění dle názoru komise nebrání žádné OP inženýrských sítí.
Dle mapy JDTM se zde v současné době nachází pouze sdělovací kabel. Viz nákres.

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.
Ad 3)
Na komisi byl diskutován požadavek některých členů o instalaci oplocení (ohrady) kolem
kontejnerů na separovaný odpad před budovou rozvodny. Dotazem na p. Kočí bylo zjištěno,
že instalace těchto ohrad je problematická, protože takto vzniklá uzavřená plocha je některými

občany chápána jako místo pro skladování odpadků. Komise proto upouští od tohoto
požadavku.
Byla podána informace o stěhování bezdomovců z Kobylice.
Ad 4)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 06.04.2016.

Schůze byla ukončena v 19:10 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

