Zápis č. 4/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 06.04.2016, 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)
K požadavku 1/9/2015 MK-RY – umístění informační skříňky – čeká se na vyjádření
stavebního úřadu a dopravní policie – ve sledování
Požadavek 5/9/2015/MK-RY – vyznačit bílou čárou parkovací místa na nábřeží řeky
Moravy - obdrželi jsme odpověď SMM-DP, členové MK berou na vědomí
Požadavek 1/2/2016/MK-RY – oprava schodů na podchodu stávajícím - odpověď SMM-DP
oprava dokončena – splněno
Požadavek 2/2/2016/MK-RY – na vyčištění kanálu v ul. Mazůrkova č.p. 88 - odpověď
SMM-DP – je zadán zhotoviteli – ve sledování
Požadavek 3/2/2016/MK-RY – oprava vozovky na Moravním mostě (vyjeté koleje na
vozovce) zvláště na straně Rybáren – odpověď SMM-DP, jedná se o silnici I. třídy, která není
v majetku města Uherské Hradiště, doposud neobdrželi odpověď vlastníka – ve sledování
Požadavek 1/3/2016 MK-RY - k problematické dopravní situaci při vykládce aut u Araveru
odpověď SMM-DP - není v kompetenci města Uherské Hradiště – MK bere na vědomí
Požadavek 2/3/2016 MK-RY - na podchod pod silnicí I. třídy u řeky Moravy na straně
Rybáren – odpověď SMM-DP – členové MK berou na vědomí

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 – odpověď SMM-DP – členové MK berou na
vědomí
Požadavek 4/3/2016 MK-RY - opravu výtluku na komunikaci při výjezdu z Moravního
nábřeží na silnici I. třídy u Moravního mostu odpověď SMM-DP – bude opraven při
každoročních opravách lokálních defektů - ve sledování
Ad 3)
Požadavek 1/4/2016/MK-RY na vyčištění nečistot v keřích podél parku (pískoviště, hřiště) a
sběr odpadků, převážně papíru na břehu řeky (i pod Moravním mostem) - žádáme o průběžné
čištění.
Požadavek 2/4/2016/MK-RY provést úklid v prostoru kolem kontejnerů a na přilehlém
parkovišti odstranit střepiny rozbitého skla (před rozvodnou E.ON.)
Požadavek 3/4/2016/MK-RY na poskytnutí informace kdy a kde je možnost si vyzvednou
(koupit) bio pytle.

Ad 4)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání bude se
konat 04.05.2016.

Schůze byla ukončena v 19:10 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

