Zápis z jednání

Zápis č. 09/2016 z jednání MK Štěpnice
Přítomni

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

Omluveni

Mgr. Čoupek, PhD., p. Dobeš

Místo konání

Výchozí jednání - pochůzka po
sídlištích Mojmír a Štěpnice

Datum a čas 07.11.2016, 15:30–17:15 hod.

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Kontrola zápisu z jednání 10.10.2016
3. Pochůzka po sídlištích Štěpnice a Mojmír
4. Diskuze, různé
5. Závěr

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

2. Kontrola zápisu z jednání dne 10.10.2016
13/5/16/ŠT – čištění kontejnerů na bio-odpad – dotaz, zda bylo provedeno a v jakém rozsahu
(lokality).
Odpověď SMM: V průběhu letních měsíců (července a srpna) byly vyčištěny všechny nádoby
na bio-odpad nacházející se u bytových domů ve městě Uherské Hradiště. Celkem bylo
vyčištěno 274 ks kontejnerů.
MK doporučuje provádět čištění všech kontejnerů aspoň jednou za rok.
Odpověď SMM: Na základě kladných ohlasů občanů k výše uvedené akci „Čištění nádob na
bio-odpad u bytových domů“, město pravděpodobně přistoupí k jejich pravidelnému čištění 1x
ročně.
8/7/16/ŠT – hrušeň u chodníku před domem 1164-1165 – žádost o skácení.
Odpověď SMM: V loňském roce byla v rámci projektu „Společně k udržitelnému rozvoji“
zpracována inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně na sídlišti Štěpnice. Veškeré
dřeviny byly posouzeny z hlediska jejich zdravotního stavu a perspektivy setrvání na
stanovišti. Hrušeň rostoucí v blízkosti domu č. p. 1164 byla vyhodnocena jako dřevina bez
závažných růstových defektů a bylo doporučeno její zachování na stanovišti. Pro pokácení
stromu v tuto chvíli nevidíme důvod.
MK Štěpnice doporučuje provádění častějšího úklidu v okolí stromu v období dozrávání
plodů.
Odpověď SMM: Úklid hrušek z chodníku v období jejich padání je možné zajistit
prostřednictvím pracovníků veřejné služby na základě informace předané od obyvatel sídliště,
že tento problém nastal.
2/8/16/ŠT – pálení větví a dalšího odpadu – kouř převážně ze zahrádek v lokalitě Staré
Město při Moravě obtěžuje obyvatele Štěpnic. Dotaz, zda je pálení obecně zakázáno, a kam
se může občan obrátit (jak má postupovat), pokud chce „nepovolené“ pálení nahlásit.
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Odpověď SŽP: Pálení obecně zakázáno není, ale smí se v otevřeném ohništi spalovat pouze
suché rostlinné a materiály neznečištěné chemickými látkami a to v takovém rozsahu, aby
nedocházelo k obtěžování spalinami obyvatel okolních pozemků nebo nemovitostí. Odpad
v otevřeném ohništi pálit nelze. V případě porušování ustanovení spalování fyzickou osobou
toto řeší na území ORP (obec s rozšířenou působností, tedy i pro Staré Město) zdejší
odbor SŽP, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (Ing. Roman Šimeček –
roman.simecek@mesto-uh.cz), tel. 572 525 845, mob.: 728 818 687). V případě fyzické
podnikající nebo právnické osoby toto řeší Česká inspekce životního prostředí. Na tyto
orgány je možno se v konkrétních případech obrátit.
3/8/16/ŠT – knihobudky v Uh. Hradišti – dotaz, zda se uvažuje o instalaci knihobudky
v lokalitě Štěpnice.
Odpověď KŠS: Vzhledem k tomu, že je přímo ve Štěpnicích pobočka knihovny, tak se zde
zatím o instalaci nové knihobudky neuvažovalo.

3. Pochůzka po sídlištích Štěpnice a Mojmír
1/9/16/ŠT – nevhodné umístění nádob na odpad – podnět SMM
-

na trávě před domem č.p. 1515 ul. Revoluční (kontejner na papír)

-

na chodníku u domu č.p. 742 ul. Revoluční
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-

na trávě u domu č.p. 745 ul. Jana Žižky – návrh MKŠT na vybudování a přemístění
místa pro kontejnery na druhou stranu komunikace, nevhodné umístění pod stromem.

2/9/16/ŠT – cvičební stroje pro seniory – MK Štěpnice vytipovala 2 místa na Mojmíru, kde by
mohly být stroje nainstalovány: v prostoru hřiště 207 (Jana Žižky 732) a hřiště 208 (Prokopa
Holého 757). MK žádá o vyčíslení nákladů na pořízení a instalaci 1 cvičebního stroje –
podnět SMM.
3/9/16/ŠT – osvětlení chodníku spojujícího ul. Chelčického a Za Alejí – frekventované místo.
Veřejné osvětlení v ul. Za Alejí ani v ul. Chelčického kvůli zeleni chodník neosvětlí. MKŠT
žádá o návrh řešení – podnět SMM.
4/9/16/ŠT – oprava chodníku vedoucího kolem domu č.p. 760 ul. z ul. Husova do ul. Jana
Žižky – podnět SMM.

5/9/16/ŠT – skládka za domem č.p. 760 ul. Jana Žižky – podnět SMM.
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6/9/16/ŠT - poškozený orientační plán sídliště Štěpnice u křižovatky ul. Štěpnická a Zahradní
– žádost o opravu – podnět ÚMA.

7/9/16/ŠT – oprava chodníku od Domova pro seniory k autobusové zastávce – MK se na
svých jednáních již opravou několikrát zabývala a opravu podporuje. Dle sdělení odboru
SMM by náklady na opravu činily cca 900tis. Kč. Údajně má proběhnout v roce 2017
zateplení domů v majetku města č.p. 1059 a 1185 (závisí na získání dotace). MK se obává,
aby nově opravený chodník nebyl v průběhu oprav domů poškozen. MK Štěpnice se k tomuto
bodu vrátí na začátku roku 2017 – podnět SMM.
8/9/16/ŠT – vybudování dětského hřiště pro starší děti (workout, lanové prvky apod.) – MK
navrhuje prostor v místě dětského hřiště č. 205 (Štěpnická 1165) – podnět SMM.
9/9/16/ŠT – úprava vnitrobloku domů č.p. 1059 a č.p. 1185 – současný stav je špatný –
podnět SMM.

10/9/16/ŠT – termíny jednání MK Štěpnice v roce 2017:
1. pololetí
09.01.
06.02.
13.03.
03.04.
15.05.
19.06.

2. pololetí
11.09.
09.10.
13.11.
18.12.

Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 12.12.2016 v 16:00 hod. v Galerii Slováckého muzea.

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně MK Štěpnice

Zapsala: Martina Hadašová

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

4/4

