Zápis z jednání

Zápis č. 10/2016 z jednání MK Štěpnice
Přítomni

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

Omluvena

Bc. Víchová

Místo konání

Galerie Slováckého muzea

Datum a čas 12.12.2016, 16:00 – 19:15 hod.

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Kontrola zápisu z jednání 07.11.2016
3. Diskuze, různé
4. Závěr

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

2. Kontrola zápisu z jednání dne 07.11.2016
1/9/16/ŠT – nevhodné umístění nádob na odpad
- na trávě před domem č.p. 1515 ul. Revoluční (kontejner na papír)
Odpověď SMM: Dne 10.11.2016 bylo zažádáno o rozšíření kontejnerového stání tak, aby
nebyly nádoby na odpad umístěné na zelené ploše a dne 11.11.2016 bylo stání na
kontejnery rozšířeno, a to včetně umístění nových obrubníků.
- na chodníku u domu č. p. 742 ul. Revoluční
Odpověď SMM: Dne 24.11.2016 bylo nové stání pro kontejnery u chodníku vybudováno.
- 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.
Odpověď SMM: Zpevněná plocha pro kontejnery bude vybudována v místě rozšíření
komunikace (vybudování bylo zadáno společnosti HRATES a.s.).
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.
Odpověď SMM: Odbor SMM zaslal návrh strojů na cvičení (více typů na www stránkách spol.
Flora servis a Coleman) a požádal MK o výběr strojů a specifikaci jejich umístění.

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

1/5

Společnost Flora servis s.r.o.:
LYŽE

Cena 39.967 Kč s DPH.
POSILOVÁNÍ RUKOU

Cena 29.537 Kč s DPH.
BRUSLE

Cena 26.076 Kč s DPH.
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Společnost Coleman s.r.o., instalace cca 5.000 Kč/stroj
ŠLAPACÍ ZAŘÍZENÍ

Cena 26.862 Kč s DPH.
ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ

Cena 26.824,49 Kč s DPH.
JEZDECKÉ ZAŘÍZENÍ

Cena 26 098,49 Kč s DPH.
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Závěr: MK Štěpnice se bude podrobněji zabývat na jednání dne 09.01.2017.
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.
Odpověď SMM: Realizace by nebyla jednoduchá a ani levná. Chodník je umístěný v zeleni,
kde se nacházejí vzrostlé stromy s hustým kořenovým systémem. Na obou stranách
chodníku jsou v zemi uloženy inženýrské sítě, s kterými by vedení VO mohlo kolidovat.
Samotné napojení na stávající VO by muselo být řešeno protlakem pod místní komunikací.
Vypracování projektu, vyjádření veškerých správců a následná realizace by byla finančně
dost náročná. Proto je na zvážení, zda je nasvětlení v této lokalitě opravdu nutné.
MK Štěpnice žádá o doplnění informace, resp. o návrh jiného řešení (např. instalace
solárního osvětlení) – podnět SMM.
4/9/16/ŠT – oprava chodníku vedoucího kolem domu č.p. 760 ul. z ul. Husova do ul. Jana
Žižky.
Odpověď SMM: Jedná se o přístupový chodník k bytovému domu. Je nutné objektivně
přiznat, že z hlediska veřejného užívání je dopravní význam dotčeného chodníku minimální.
Vzhledem k tomu, že se ale jedná o přístup k objektu v majetku města, zvážíme dle možností
v rozpočtu města opravu dotčeného chodníku v příštím roce.
5/9/16/ŠT – skládka za domem č.p. 760 ul. Jana Žižky.
Odpověď SMM: Dne 11.11.2016 byla černá skládka odvezena.
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.
Odpověď SMM: Dle stanoviska a finanční podpory místní komise jsme připraveni na
případnou opravu dotčeného chodníku. Kolizi se zateplením objektu č.p. 1059 a 1185
nepředpokládáme, protože chodník k těmto domům přímo nepřiléhá a je zde dostatečný
prostor mimo chodník pro provádění prací spojených se zateplením domů.
Závěr: MK Štěpnice se bude tímto bodem podrobněji zabývat na jednání dne 09.01.2017.
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).
Odpověď SMM: Uvedený prostor sportovního hřiště je pro umístění hřiště pro starší děti
vhodný. S úpravou uvedeného hřiště je dle Aktualizace koncepce dětských hřišť v Uherském
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Hradišti počítáno v roce 2024. V případě nutnosti modernizaci hřiště v dřívějších letech bude
nutno výstavbu uvedeného hřiště upřednostnit před jiným dětským hřištěm ve Štěpnicích (na
základě součinnosti s místní komisí).
9/9/16/ŠT – úprava vnitrobloku domů č.p. 1059 a č.p. 1185 – současný stav je
špatný. Odpověď SMM: V současné době se připravuje projekt „Revitalizace sídliště
Štěpnice.

3. Diskuze, různé
1/10/16/ŠT – stromy za blokem č. 3 (dům č.p. 1051 – 1055) – vzrostlé stromy v blízkosti
domů nadměrně stíní v bytech, obyvatelé domu požádali o řešení – podnět SMM.

2/10/16/ŠT – parkování obyvatel Štěpnic na parkovišti Uherskohradišťské nemocnice – MK
Štěpnice žádá o aktuální informaci, jak pokračuje jednání – dotaz Ing. Procházka.
3/10/16/ŠT – rezidentní zóna Tůně – zda se plánuje vyhodnocení fungování parkování v této
lokalitě, příp. v jakém časovém horizontu bude hodnocení provedeno – dotaz SMM.
4/10/16/ŠT – odpadkový koš před vchodem č.p. 1049 (poškozená tyč) – žádost o opravu –
podnět SMM.
5/10/16/ŠT – parkoviště u restaurace Masaro – opětovná žádost o vysypání velkých děr,
povrch parkoviště je ve velmi špatném stavu, v některých částech parkoviště hrozí při
průjezdu vozidla jeho poškození – podnět SMM.
6/10/16/ŠT – vánoční výzdoba – zda se plánuje rozšíření i do lokality Štěpnice a Mojmír
(např. ul. Husova) – dotaz SMM.
7/10/16/ŠT – lavičky u chodníku vedoucího podél parkoviště k bloku č. 1 – lavičky jsou
usazeny velmi nízko nad zemí, což znesnadňuje užívání lavičky starším lidem – podnět
SMM.
Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 09.01.2017 v 16:00 hod. v Galerii
Slováckého muzea.

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně MK Štěpnice

Zapsala: Martina Hadašová
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