Zápis z jednání
Zápis č. 02/2017 ze zasedání MK Rybárny
Přítomni:

Robert Hájek, Ing. Kateřina Sklenářová, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav
Strogan, Ing. Vratislav Zelnitius,

Omluveni

Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. , Ján Duna

Místo konání

Zelný trh 1513, Uh. Hradiště

Datum a čas

08.02.2017 v 18:00 hod.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola úkolů z minulých jednání
Různé + nové požadavky
Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil s programem
jednání a jím se řídil.

2. Kontrola úkolů z minulého jednání a nové požadavky
K požadavkům:
1/10/2016/MK-RY o umístění dopravní značky na konci ul. Mazůrkova ,,Slepá ulice‘‘ – ve
sledování
1/1/2017/MK-RY umístit veřejné osvětlení na konci řady u garáží (směr k zahrádkám) – prozatím
jsme neobdrželi odpověď
2/1/2017/MK-RY členové komise žádají o vyjádření k záměru výstavby parkovacích míst mezi
č.p. 81 a silnicí l/55, avšak nesouhlasí se snižováním výměry zeleně.
3/1/2017/MK-RY při vjezdu do ulice V Zahradách po pravé straně u domu čp. 122 je zakrytá větvemi
stromu dopravní značka – v řešení
4/1/2017/MK-RY zařadit do příštího rozpočtu - parkoviště před Eonem – ve sledování
5/1/2017/MK-RY pro následující Vánoce udělat výzdobu na Moravním mostě, která dříve byla - vyřešeno
(přislíbeno)
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6/1/2017/MK-RY dotaz, kdy bude přistaven kontejner na elektroodpad – ve sledování

3. Různé a nové požadavky
1/2/2017/MK-RY upozornit majitele domu v ul. Mazůrkové č.p. 100 na nebezpečí spadnutí sněhu
(laviny) ze třešní krytiny - podnět pro stavební úřad

4. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že se příští jednání bude konat
08.03.2017.
Schůze byla ukončena v 19:55 hod.

Předseda MK-Rybárny:

Zapsala:
Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny
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