Zápis z jednání

Zápis č. 02/2017 z jednání MK Štěpnice
Přítomni

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

Omluven

Bc. Dostálek

Místo konání

MŠ Štěpnická č.p. 1111

PhD.,

p.

Dobeš,

Datum a čas 06.02.2017, 15:30 – 17:30 hod.

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Prohlídka objektu MŠ Štěpnická
3. Kontrola zápisu z jednání dne 09.01.2017
4. Diskuze, různé
5. Závěr

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

2. Prohlídka objektu MŠ Štěpnická
Paní ředitelka Bc. Ilona Močičková představila MŠ Štěpnická, která je odloučeným
pracovištěm Mateřské školy Svatováclavská. Mateřská škola má v současné době 5 tříd,
celkem ji navštěvuje 120 dětí. Součástí jsou i 2 Montessori třídy. MK byla ve stručnosti
seznámena s principy Montessori výuky.
Dále Bc. Močičková informovala MK o plánovaných legislativních změnách (inkluze do MŠ,
povinný předškolní rok, zápis dětí už od 2 let věku).
Podněty, které zazněly v průběhu diskuze:
1/2/17/ŠT – psí exkrementy – žádost o úklid veřejných ploch. Dotaz, zda se plánuje instalace
speciálních košů se zásobníky na sáčky – podnět SMM.
2/2/17/ŠT – údržba zahrady MŠ Štěpnická – v roce 2015 byla provedena revitalizace
zahrady, která byla přestavěna do přírodního stylu. Údržbu musí provádět odborná firma,
s tím souvisí zvýšené výdaje (předpoklad 30tis. Kč). Dotaz, zda je možnost na údržbu zahrad
poskytnout městem prostředky navýšením příspěvku v rozpočtu – dotaz KŠS.
3/2/17/ŠT – doplnění laviček u dětských hřišť – např. u travnatého hřiště č. 349 (Štěpnice –
Olšávka); zde lavička úplně chybí, děti si nemají kam odkládat věci – podnět SMM.
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3. Kontrola zápisu z 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).
Odpověď SMM: Instalace solárního osvětlení není zrovna vhodné řešení do této lokality. Jak
již bylo zmíněno, tak se zde nacházejí vzrostlé stromy a je zde zástavba. Neprůchodnost
světla přes uvedené překážky by vedla k nedostatečnému nabíjení baterií. Z toho by plynulo,
že by lampa svítila jen část noci (a to nejen v zimním období), protože by baterie nebyly
nabité. V zimních měsících by vzrostly i náklady na údržbu - ometání solárního panelu
a případné dobíjení baterií. Proto opakovaně žádáme o zvážení, zda je nasvětlení v této
lokalitě opravdu nutné.
Stanovisko MK Štěpnice: Chodník je používaný v dostatečném počtu chodců (včetně dětí
a seniorů), proto se domníváme, že mj. i z hlediska bezpečnosti by měla být tato trasa
osvětlená v rámci možností.
MK Štěpnice žádá o vyčíslení nákladů pro obě varianty – pro variantu připojení nového
veřejného osvětlení na stávající veřejné osvětlení pro variantu instalace solárního osvětlení.
Odpověď SMM: Podnět bude řešen panem místostarostou Procházkou ve spolupráci
s předsedkyní MK paní Martykánovou.
Předsedkyně informovala MK o jednání s místostarostou Ing. Procházkou v této záležitosti,
vzhledem k technickým souvislostem a předepsaným normám se zatím nebude MK zabývat.
9/9/16/ŠT – úprava vnitrobloku domů č.p. 1059 a č.p. 1185 – současný stav je špatný.
Odpověď SMM: Žádáme MK Štěpnice o upřesnění, co by mělo být předmětem úpravy (zeleň,
zpevněné plochy, jiné?).
MK doplňuje, že by měla být obnovena zeleň – trávníky, provedena úplná likvidace betonové
ohrady (původně na výsadbu květin), opraveny chodníky.
Odpověď SMM: Opravy chodníků ve Štěpnicích postupně probíhají v součinnosti s místní
komisí. Snahou je určit ve shodě s komisí prioritní, dopravně významné úseky, jejichž stav
není optimální. Vnitrobloky však doporučuji řešit komplexně i s dalším veřejným prostorem
dle zpracované územní studie. Pokud místní komise uzná prioritu dotčeného chodníku
a bude ochotna podílet se svěřenými prostředky na této opravě, tak není samostatná oprava
chodníku ve vnitrobloku vyloučena.
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.
Odpověď SMM: V současné době je zpracován projekt „Revitalizace zeleně sídliště
Štěpnice“. Před zpracováním tohoto projektu bylo dendrologem provedeno detailní hodnocení
vzrostlé zeleně s ohledem na její zdravotní stav, estetickou hodnotu a perspektivu na daném
stanovišti. Realizace projektu bude zahájena v roce 2017. Celý projekt zahrnuje tři etapy
revitalizace zeleně a týká se jak ořezů, tak kácení a výsadby dřevin. V této chvíli není vhodné
do projektu zasahovat dalšími zásahy. Pokud bude i po dokončení revitalizace přetrvávat
problém s nadměrným stíněním stromů, bude posouzena vhodnost provedení dalšího
zásahu.
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2/10/16/ŠT – parkování obyvatel Štěpnic na parkovišti Uherskohradišťské nemocnice – MK
Štěpnice žádá o aktuální informaci, jak pokračuje jednání.
Informace Ing. Procházka: V květnu 2017 bude zahájena výstavba dalšího pavilonu. V areálu
nemocnice tím bude snížen počet parkovacích míst. Z tohoto důvodu vedení nemocnice od
záměru poskytnout bezplatné parkování obyvatelům Štěpnic prozatím ustoupilo.
1/1/17/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), zároveň připravila návrh cvičebních strojů pro obě lokality.
Hřiště 207: vesla, posilování rukou, brusle (procvičování chůze)
Hřiště 208: šlapací zařízení, elipsovité zařízení (lyže), jezdecké zařízení + lavička
Konkrétní výběr strojů dořeší tajemnice komise s p. Kočí (SMM).
Odpověď SMM: Na hřiště 208 budou v jarním období instalovány cvičební stroje společnosti
COLMEX s.r.o. (nyní zde probíhá akce s dotací až 55%, za celkovou cenu 99.970 Kč by měly
být na hřiště instalovány 4 stroje + informační cedule jako bonus + 1 šlapadlo jako bonus
v ceně zdarma), na hřiště 207 budou instalovány 3 cvičební stroje společnosti Floraservis
s.r.o. (dle cenové nabídky za celkovou cenu 84.894 Kč včetně DPH).
4/1/17/ŠT – výrazná nerovnost na asfaltovém chodníku mezi vchody č.p. 1083 a 1084 –
žádost o opravu.
Odpověď SMM: Opravu bude možné řešit s ohledem na rozsah poškození v jarních a letních
měsících při opravách komunikací asfaltobetonovou směsí.
5/1/17/ŠT – ořez jehličnatého stromu v rohu mezi vchody č.p. 1134 a 1118 – větve sahající
až k zemi jsou důvodem zadržování odpadků při větrném počasí – žádost o prořezání –
Odpověď SMM: Ořez bude proveden v předjaří (konec února). V současné době není
provádění ořezů vhodné z důvodu silných mrazů.

Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 13.03.2017 v 16:00 hod. v Galerii
Slováckého muzea.

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně MK Štěpnice

Zapsala: Martina Hadašová
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