Zápis z jednání

Zápis č. 07/2016 z jednání MK Štěpnice
Přítomni

Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., p. Dobeš, Bc. Dostálek,
Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová, Bc. Víchová

Omluveni
Místo konání

Datum a čas

Galerie Slováckého muzea

12.09.2016, 16:00 – 18:00 hod.

Program jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu
2. Kontrola zápisů z minulých jednání MK Štěpnice
3. Diskuze, různé
4. Závěr

1. Zahájení jednání
Předsedkyně MK zahájila jednání v 16:00 hod., program jednání byl schválen jednohlasně.

2. Kontrola zápisů z minulých jednání MK Štěpnice
1/4/16/ŠT – nový kamerový bod na Mojmíru (křižovatka ul. Revoluční, Husova) – MK Štěpnice
obdržela od odboru organizační správy a informatiky návrh na řešení napojení, vč. vyčíslení
finančních nákladů. MK Štěpnice se bude návrhem zabývat na dalším jednání.
2/4/16/ŠT – odstavená nepojízdná vozidla:
- Wartburg 8B5 3325 u domu č. p. 1158
- stříbrný Ford na parkovišti u domu č. p. 1163
- modrý kombi 2Z8 3271 na ul. Prokopa Holého u domu č. p. 738
Odpověď MP: Co se týká uvedených vozidel, které jsou delší dobu odstaveny na místních či
účelových komunikacích ve vlastnictví města UH, tak ani jedno z těchto vozidel nenaplňuje
definici vraku vozidla, jak je uvedena v novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
Všechna vozidla uvedená v podnětu jsou opatřena registračními značkami a MP dále prověří, zda
mají platné zákonné pojištění odpovědnosti, a to přes Kancelář pojistitelů.
Vozidla byla předána s fotodokumentací odboru dopravní a správních agend.
MK Štěpnice žádá informaci, jak postoupilo řešení odstranění uvedených odstavených
vozidel – podnět MP, DSA.
13/5/16/ŠT – čištění kontejnerů na bio-odpad – dotaz, zda bylo provedeno a v jakém rozsahu
(lokality) – podnět SMM.

3. Diskuze, různé
1/7/16/ŠT – informace k výběrovému řízení na úpravu ploch ve Štěpnicích – komise byla
seznámena s vypsáním nového výběrového řízení – informativní zpráva.
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2/7/16/ŠT – provoz Café baru v přízemí NS – nedodržování provozní doby letní zahrádky, hluk
(podnět od obyvatel) - žádost o informaci, jak bylo v této věci dále postupováno (podnět byl
mailem postoupen 18.7.) – dotaz MP, SMM.
3/7/16/ŠT – vývěsní skříňky na smuteční oznámení (podnět obyvatel) – návrh na umístění
v prostoru NS a v ul. Husova na dům č.p. 760, provoz by mohl být řešený podobně jako ve městě
(květinová síň na Masarykově nám.), s nájemci nebytových prostor by se dohodlo zveřejňování
oznámení ve vývěskách – žádost o stanovisko SMM.
4/7/16/ŠT – dotace na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí – dotace nebyla schválena,
po vypsání další výzvy podá město novou žádost – informativní zpráva.
5/7/16/ŠT – venkovní cvičební stroje pro seniory – dotaz, zda se plánuje jejich rozšíření i na
sídliště Mojmír – podnět SMM.
6/7/16/ŠT – velké pneumatiky na veřejném prostranství (hrací prvky) – žádost, aby v rámci
revitalizace nebyly rušeny, děti je využívají. Dotaz, zda se neuvažuje o jejich rozšíření – podnět
SMM.
7/7/16/ŠT – častější vodorovné vyznačení zóny „30“ na okružní komunikaci ve Štěpnicích –
podnět SMM.
8/7/16/ŠT – hrušeň u chodníku před domem 1164-1165 – žádost o skácení – podnět SMM.
9/7/16/ŠT – veřejné parkoviště u Masara – opětovná žádost o vysypání velkých děr – podnět
SMM.
10/7/16/ŠT – retardér na ul. Revoluční u budovy MěÚ – údajně je chybně provedeno vodorovné
značení, šipky by měly být až na nájezdu retardéru, nikoli před ním na komunikaci – dotaz SMM.
11/7/16/ŠT – přemístění kontejneru na elektroodpad od domu č.p. 1038 – žádost obyvatel domu
– navrhovaná je plocha parkoviště u NS, kde je již umístěn kontejner na oděvy – podnět SMM.
Další jednání komise se uskuteční dne 10.10.2016 v 16:00 hod. v Galerii Slováckého muzea.

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně MK Štěpnice

Zapsala: Martina Hadašová
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