Zápis č. 7/2016
ze zasedání MK Rybárny
konáno dne 07.09.2016, 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, Ing. Kateřina Sklenářová, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav
Strogan, 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 požadavkům:
1/6/2016/MK na řešení bezpečnějšího výjezdu aut z ul. Rybářská - umístění svislé dopravní
značky ,,Dej přednost v jízdě‘‘ – odpověď - SMM-DP ošetřeno dopravním značením ,, Stůj,
dej přednost v jízdě‘‘ - vyřešeno
2/6/2016/MK-RY na vyčištění chodníku zarostlého travou v místech dřívější telefonní budky
– odpověď SMM-DP: čištění probíhá průběžně – vyřešeno
3/6/2016/MK-RY k opravě Božích muk, a to konkrétně zrenovovat rám i panty se zasklením
odpovězeno ÚMA – kovové části budou ošetřeny proti korozi a natřeny a malby z vitrín
budou obnoveny restaurátorským způsobem - informace podána
4/6/2016/MK-RY opravu světla připevněného na domě č.p. 87 v Mazůrkově ul., které nesvítí
-SMM - opraveno.

Ad 3)
Nové požadavky:
1/7/2016/MK-RY na vývěsku skříňky dát ze zadní strany nápis – ,,Informace pro občany
Rybáren´´
2/7/2016/MK-RY na přehledné označení ul. Mazůrkova, Šaňákova a Rybářská.
3/7/2016/MK-RY vyměnit poškozený zámek u kontejneru pro textil.
Dotaz jaké jsou podmínky k založení sboru dobrovolných hasičů. Travnatá plocha u řeky
Moravy by sloužila jako cvičiště.
Bezdomovci z Kobylice mají své věci uloženy v domě čp. 8 (vlastník František Cahlík)
sousedícího vedle Balnéria. Okolí domu nepůsobí esteticky (možnost výskytu potkanů).
Vyvstává otázka kdo má dát podnět Krajské hygienické stanici.
Setkání občanů Rybáren se starostou se uskuteční dne 02.11.2016 - předseda komise
domluví rezervaci sálu v restauraci KORUNA.

Ad 4)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude
konat 05.10.2016.

Schůze byla ukončena v 19:10 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny

