Zápis č. 05/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 18.05.2015
Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., p. Dobeš, Bc. Dostálek, Mgr.
Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová
Omluvena: p. Víchová
Zahájení: 15:30 hod.
Ukončení: 17:45 hod.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu
2. Kontrola zápisů z minulých jednání MK Štěpnice
3. Příprava veřejného setkání MK Štěpnice s občany
4. Diskuze, různé
5. Závěr

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

Kontrola zápisů z minulých jednání MK Štěpnice

2/1/15/ŠT – využití centrálního parkoviště Uherskohradišťské nemocnice pro obyvatele
sídliště Štěpnice – MK navrhuje vyvolat jednání vedení města s vedením nemocnice
k možnosti bezplatného využívání parkoviště ve večerních a nočních hodinách obyvateli
sídliště Štěpnice – podnět Ing. Procházka, zůstává ve sledování
3/3/15/ŠT – vysazení popínavých rostlin kolem ohrádky na popelnice v ul. Zahradní u domu
č.p. 1138 – podnět OŽP, zůstává ve sledování
4/3/15/ŠT – odstranění vozidla Ford Transit bílé barvy bez registrační značky z parkoviště u
domu čp. 1158
Odpověď OD: V souladu se zákonem 13/1997 Sb. provede odbor dopravy potřebné úkony
k odstranění vozidla.
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
Odpověď OD: Možným řešením by se mohlo zdát zjednosměrnění ul. Revoluční. Vzhledem k
tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, navazující na několik jednosměrek, tuto možnost
nelze uplatnit. Je třeba zajistit dopravní obslužnost území s přiměřenou délkou průjezdů
vozidel. Parkování na uvedené ulici je nelegální, i když zůstává tiše tolerováno přesto, že
vedle zaparkovaných vozidel nezůstávají tři metry široké jízdní pruhy pro oba směry jízdy.
Řešení problému by mohlo pomoci budování parkovacích míst přilehlých k ul. Revoluční,
pozemky by poskytlo město, zájemce, který by místo vybudoval dle obecných pravidel, by
měl místo po dobu deseti let vyhrazeno, následně po uplynutí deseti let by se stalo
parkovacím místem veřejným. V případě zájemců by vhodná místa bylo třeba vybrat ve
spolupráci s OŽP. Zároveň po zbudovaní dostatečného počtu parkovacích míst, tedy
akceptovatelné alternativy parkování, by mohlo být represívně potíráno nelegální stání a
ulice by byla řádně průjezdná.
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.
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Odpověď OD: Prostor není součástí místních komunikací. Jde o vnitroblok, který
zabezpečuje odbor správy majetku města, který připravuje jeho rekonstrukci.
Odpověď SMM: Odbor nechal vypracovat projekt. První etapa, tedy demolice části kójí a
oprava dalších dvou, byla provedena. Další pokračování, betonová plocha a parkování, bude
řešeno v návaznosti na rekonstrukci ulice Jana Žižky. I když se v současnosti propaguje jiné
řešení v případě nově budovaných parkovacích stání, dostal R. K. Servis za úkol vyhlásit
veřejnou zakázku. Vedoucí odboru SMM upozornil, že parkovací místa budou veřejná.
5/4/15/ŠT – svoz tříděného odpadu – v některých místech Štěpnic a Mojmíru je svoz
nedostatečný a dochází k přeplňování kontejnerů – podnět OŽP – zůstává ve sledování
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
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“
Odpověď OD: Stávající uliční profil v ul. Za Alejí nesplňuje parametry pro obytnou zónu,
proto ji nelze vymezit požadovaným dopravním značením. Ani Policie ČR by takové značení
neodsouhlasila. Parametry obytné zóny určuje TP 103. Mimo jiné má být obytná zóna řešena
jako komunikace se smíšeným provozem, která nemá vyhrazené plochy pro jednotlivé druhy
dopravy – jedná se o společný prostor.
Urychlení rekonstrukce ulice by mohlo napomoci využití vhodného dotačního titulu.
V legislativě se počítá v nejbližší budoucnosti se zavedením nového pojmu - cyklistická ulice
– obdoba obytné zóny s preferencí cyklistické dopravy (v současné době v návrhu novely
zákona č. 361/2000 Sb.). Pokud by byla plánovaná legislativa schválena, otevřela by se
možnost získání dotačních prostředků, které by aspoň z části pokryly náklady na
rekonstrukci (řešení parkovacích míst, které by bylo možné v rámci neuznatelných položek).
Dotčený úsek komunikace by mohl být součástí uceleného projektu, který by měl propojit
železniční most s podjezdem v ul. Purkyňova.
11/4/15/ŠT – žádost o poskytnutí další vývěsní skříňky pro potřeby MK Štěpnice – vývěsní
skříňka by byla umístěna u NS
Odpověď SMM:
Návrh postupu:
komise doporučí, kde by skříňka mohla být umístěna,
návrh bude předložen zástupcům odborů na vyjadřovačkách,
zbývá několik bývalých úředních desek; v případě zájmu komise je možné vybrat a
odvézt,
samotnou instalací se odbor SMM nezabývá.
12/4/15/ŠT – zničené branky na hřišti za blokem č. 2 – MK Štěpnice nedoporučuje jejich
opravu a navrhuje úplné odstranění
Odpověď OŽP: Nové branky jsou již objednány. Hřiště je využíváno dětmi pro míčové hry
(zejména kopanou), branka je zde nezbytná.
3.

Příprava veřejného setkání MK Štěpnice s občany

Veřejné setkání se uskuteční v úterý 02.06.2015 od 17:00 h v jídelně ZŠ Za Alejí. Byli
pozváni zástupci odborů SMM, APR, OD, OŽP a MP.
Pozvánka bude vyvěšena na vybrané provozovny na sídlištích Štěpnice a Mojmír, na
všechny vchodové dveře bytových domů, budou vhozeny do schránek rodinných domů,
pozvánka bude zveřejněna ve Zpravodaji UH. Ve vývěsní skříňce v ul. Husova je již
umístěna.
Sraz členů MK v prostoru ZŠ v 16:30 hod.
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4.

Diskuze, různé

1/5/15/ŠT – pozvánka na oslavu 40. výročí založení ZŠ Za Alejí – sobota 20.06.2015
2/5/15/ŠT – plán práce pro 2. pololetí 2015
• 14.09.
• 12.10.
• 16.11.
• 14.12.
3/5/15/ŠT – informace z jednání RM za účasti předsedkyně MK Štěpnice dne 28.04.2015
4/5/15/ŠT – žádost o přemístění lavičky v ul. Zahradní u domu č.p. 1159 (podnět občana) –
lavička je u hlavní komunikace, orientovaná na sever, z těchto důvodů není údajně
využívána – MK Štěpnice žádá OŽP o informaci, proč byla lavička umístěna právě v tomto
místě – podnět OŽP

5/5/15/ŠT – žádost o doplnění laviček u zastávek MHD – podnět OŽP
6/5/15/ŠT – návrh na financování projektové dokumentace na budování parkovacích míst
z rozpočtu MK Štěpnice – snaha motivovat občany, cena projektu je cca 35tis. Kč a nezáleží,
pro kolik parkovacích míst bude zpracována
Závěr: MK Štěpnice počká s rozhodnutím po veřejném setkání s občany.
7/5/15/ŠT – odkládání odpadu z provozovny Masaro ke sběrným místům komunálního
odpadu – upozornit provozovatele, že vývoz odpadu si musí řešit sám objednáním služby –
podnět OŽP
8/5/15/ŠT – žádost o doplnění nádob na tříděný odpad (papír a plast) pro bytový dům J.E.
Purkyně – Štěpnická čp. 1257 – 1260 – podnět OŽP
9/5/15/ŠT – žádost o prodloužení provozní doby sběrného dvora (alespoň jeden den v týdnu)
– dotaz OŽP

Zapsala: Martina Hadašová
Ověřila: Mgr. Marie Martykánová, předsedkyně komise
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