Zápis č. 04/2015 z výchozího jednání Místní komise Štěpnice ze dne 20.04.2015
Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová,
Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová
Omluven: p. Dobeš
Zahájení: 15:30 hod.
Ukončení: 17:15 hod.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu
2. Pochůzka po sídlišti Mojmír
3. Diskuze, různé
4. Závěr

1. Zahájení
Předsedkyně MK zahájila jednání v 15:30 hod., program jednání byl schválen jednohlasně.
2.

Pochůzka po sídlišti Mojmír

1/4/15/ŠT – rekonstrukce ul. Jana Žižky - stavební práce byly zahájeny 20.04.2015,
rekonstrukce komunikace bude rozdělena na etapy, aby byla zachována alespoň částečná
dopravní obslužnost rodinných a bytových domů a dalších aktivit v dotčené ulici.
 První etapa je naplánována v termínu od 20. 4. do 30. 6. 2015, kdy bude zcela uzavřen
úsek od ul. Revoluční cca po bytový dům č.p. 756.
 druhá etapa úplné uzavírky od bytového domu č.p. 756 po ul. Husova bude dle
harmonogramu prací řešena od 1. 7. do 31. 8. 2015.
 V závěru rekonstrukce bude nutné upravit plochu křižovatky ul. J. Žižky a Revoluční, která
bude dle plánu neprůjezdná od 1.9. do 14.9.2015.
2/4/15/ŠT – parkování v ul. Revoluční – obousměrná komunikace, z důvodu parkování
vozidel dochází ke kolizím v provozu. Dotaz, zda se je plánováno nějaké opatření – podnět
OD
3/4/15/ŠT – bezbariérová trasa Štěpnice – autobusové nádraží - I. etapa ul. Husova - žádost
o dotaci na bezbariérový chodník v ulici Husova byla Výborem SFDI dne 15.4.2015
schválena. Rozpočet dle PD 8.045,7 tis. Kč, přiznaná dotace 5.764,0 tis. Kč (= 85 %). Část
vlastního podílu by dle dohody mělo jít z rozpočtu MK Štěpnice.
V nejbližších dnech dojde k vyhlášení veřejné zakázky (cena se po ní určitě sníží), realizace
se očekává letos od srpna do listopadu. Akce dle pravidel totiž musí být v letošním roce
zrealizována a finančně vypořádána.
4/4/2015/ŠT – prostor za domem č.p. 760 ul. Jana Žižky – sloužil několik desetiletí
k zásobování prodejen v přízemí domu. Z důvodu najíždění velkých aut je betonový povrch
zničený, vydrolený, s velkými dírami. V zimě nelze povrch udržovat, po dešti zůstávají
obrovské kaluže, které lze obejít jen po trávě, špatně osazená kanalizační vpusť. Při jednání
k řešení sklepních kójí bylo předběžně přislíbeno, že při rekonstrukci ul. Jana Žižky se
plocha upraví a vybudují se 3-4 parkovací místa – podnět OD, SMM, OŽP
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5/4/15/ŠT – svoz tříděného odpadu – v některých místech Štěpnic a Mojmíru je svoz
nedostatečný a dochází k přeplňování kontejnerů – podnět OŽP

6/4/15/ŠT – rozšíření priorit MK Štěpnice - žádost o řešení dopravní situace v ul. Za Alejí
zaslaná Společenstvím vlastníků jednotek Za Alejí 1015 – 1017 – příloha č. 1 zápisu
Vyjádření OD: Komplexní rekonstrukce místní komunikace v ul. Za Alejí s rozšířením na
obousměrný provoz, řešení optimalizace vedení přilehlých chodníků a doplnění parkovacích
míst je plánována v zásobníku na rok 2016, není však kryta rozpočtem, rekonstrukce bude
tedy s největší pravděpodobností uskutečněna později.
Ke zmíněnému chodníku naproti školy mohu sdělit tolik, že chodník byl opakovaně ničen
nelegálně parkujícími vozidly, musel být cca ve dvouměsíčních intervalech opravován, a
proto byl po dohodě odstraněn. Nyní nelegálně parkující vozidla, v mnoha případech právě
lidí ze společenství vlastníků jednotek, ničí zelenou plochu.
V posledním, březnovém, zápisu MK Štěpnice byl uveden pokyn na převod financí pro
realizaci rozšíření parkoviště u Školy o šest parkovacích míst. Odbor dopravy tedy pracuje
na přípravě projektové dokumentace, stavebního povolení a stavby samotné, budeme se
snažit zajistit realizaci ještě v letošním roce.
Obecně k nedostatku legálních parkovacích míst lze sdělit, že každý občan má možnost
zbudování parkovacích míst na pozemku města na vlastní náklady s tím, že po deset let má
parkovací místo vyhrazeno. Následně po desíti letech se vyhrazené parkovací místo stává
veřejným. Nově navržená budovaná parkovací místa musí být v souladu s platnou územní
studií.
Závěr: MK Štěpnice podporuje rekonstrukci ul. Za Alejí a doporučuje hledat finanční
prostředky na její realizaci. Dále navrhuje při vjezdu do ulice instalaci dopravní značky
„Obytná zóna“ – podnět OD
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3. Diskuze, různé
7/4/15/ŠT – Dětské centrum Štěpnice v objektu č.p. 1188 – odbor SMM požádal MK o
vyjádření k činnosti tohoto centra
Závěr: MK Štěpnice podporuje činnost tohoto centra.
8/4/15/ŠT – rekonstrukce hřiště za blokem č. 1 – Mgr. Krupičková seznámila s projektem na
rekonstrukci, celkové náklady 850tis. Kč, z přebytku rozpočtu OŽP hrazeno 500tis. Kč. Mgr.
Krupičková požádala o možnost dofinancování rekonstrukce ve výši 350tis. Kč z rozpočtu
MK.
Dále bylo diskutováno zvýšení oplocení podél hřiště, které není součástí projektu.
Usnesení č. 6/2015 ze dne 20.04.2015
MK Štěpnice po projednání doporučuje RM převod finančních prostředků z rozpočtu MK do
rozpočtu odboru investic ve výši 350tis. Kč na rekonstrukci hřiště Štěpnice (za blokem č. 1).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato jednohlasně.
Podnět EKO, OIN
9/4/15/ŠT - parkování v místě autobusové zastávky u kotelny č. 2 – OD zpracoval variantní
řešení; OD by ze svého rozpočtu provedl vyznačení parkovacích míst, náklady na přesun
zastávky, nový přístřešek a základovou desku jsou cca 100tis. Kč
Usnesení č. 7/2015 ze dne 20.04.2015
MK Štěpnice po projednání doporučuje RM převod finančních prostředků z rozpočtu MK do
rozpočtu odboru dopravy ve výši 100tis. Kč na přesun a realizaci nové autobusové zastávky
MHD ve Štěpnicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato jednohlasně.
Podnět EKO, OD
10/4/15/ŠT – pozvánka na Veřejné fórum o rozvoji města – pondělí 27.04.2015 od 17:00
hod. ve velkém sále Reduty
11/4/15/ŠT – žádost o poskytnutí další vývěsní skříňky pro potřeby MK Štěpnice – vývěsní
skříňka by byla umístěna u NS - podnět SMM
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12/4/15/ŠT – zničené branky na hřišti za blokem č. 2 – MK Štěpnice nedoporučuje jejich
opravu a navrhuje úplné odstranění – podnět OŽP

13/4/15/ŠT – setkání členů MK Štěpnice s veřejností – změna termínu, setkání je plánováno
na úterý 02.06.2015 od 17:00 hod. v prostoru jídelny ZŠ Za Alejí
14/4/15/ŠT – informace o schválení převodu zůstatku z roku 2014 ve výši 710.100 Kč do
rozpočtu MK v letošním roce

Další jednání komise se uskuteční dne 18.05.2015 v 15:30 hod. v Galerii Slováckého muzea.

Zapsala: Martina Hadašová

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová, předsedkyně komise
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