Zápis z jednání

Zápis č. 03/2017 ze zasedání MK Rybárny
Přítomni:

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

Omluveni

MUDr. Jaroslav Knot

Místo konání

Zelný trh 1513, Uh. Hradiště

Datum a čas

08.03.2017 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
1/10/2016/MK-RY – umístění dopravní značky na konci ul. Mazůrkova ,,Slepá ulice‘‘ – SMM – ve sledování
1/1/2017/MK-RY – umístit veřejné osvětlení na konci řady u garáží (směr k zahrádkám) – obdrželi jsme
odpověď ze SMM – musí se vypracovat projektová dokumentace, je to ekonomicky náročné a požadavek
budou řešit s jinou akcí – ve sledování
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 – OSŽP – ve sledování.
3/1/2017/MK-RY – při vjezdu do ulice V Zahradách po pravé straně u domu č. p. 122 je větvemi stromu
zakrytá dopravní značka – SMM – v řešení
6/1/2017/MK-RY – dotaz, kdy bude přistaven kontejner na elektroodpad - SMM – ve sledování
1/2/2017/MK-RY – upozornit majitele domu v ul. Mazůrkové č. p. 100 na nebezpečí spadnutí sněhu (laviny)
ze třešní krytiny - stavební úřad – kontrola při kolaudaci (dle sklonu střechy) – vyřízeno

3. Různé a nové požadavky
Požadavky pro SMM:
1/3/2017/MK-RY – pod Moravním mostem vyčistit hráz (poházeno mnoho odpadků)
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2/3/2017/MK-RY – opravit silnici po havárii naproti domu č. p. 2 ul. Moravní nábřeží
3/3/2017/MK-RY – výměna poškozeného poklopu od uzávěru vody (průměr zhruba12 cm) na vozovce před
domem č. p. 2 ul. Moravní nábřeží
4/3/2017/MK-RY – požadavek na přistavení kontejneru na biologický materiál (ořezané větve)
5/3/2017/MK-RY – pokácet velkou borovici naproti domu č. p. 103 v ul. Luční (koruna stromu zasahuje do
VN)
Požadavek pro Městskou policii:
6/3/2017/MK-RY – po Rybárnách se pohybují osoby pod vlivem alkoholu a možná i drog. Narušují večerní a
noční klid, z tohoto důvodu mají místní obyvatelé obavy se venku pohybovat. Místní komise žádá častější
kontrolu městskou policií.

Plán setkání MK-RY na II. čtvrtletí
05. 04. 2017
03. 05. 2017
07. 06. 2017

4. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že se příští jednání bude konat 05. 04. 2017.
Schůze byla ukončena v 19:10 hod.

Předseda MK-Rybárny:
Zapsala:
Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny
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