Zpráva o činnosti MK Štěpnice za I. čtvrtletí 2016.
I. Počet zasedání a přehled účasti jednotlivých členů
V I. čtvrtletí 2016 se uskutečnila 3 zasedání komise.
Přítomen
celkem

Nepřítomen
omluven

Nepřítomen
neomluven

A

3

0

0

A

A

2

1

0

A

A

A

3

0

0

Mgr. Lukáš Čoupek, PhD.

A

A

A

3

0

0

Marek Dobeš

A

O

O

1

2

0

Bc. Vladimír Dostálek

O

A

A

2

1

0

Mgr. Libuše Pavlicová

A

A

A

3

0

0

František Prachman

O

A

A

2

1

0

Renata Střelcová

O

A

A

2

1

0

Martina Hadašová

A

A

A

3

0

0

Datum
zasedání

Datum
zasedání

Datum
zasedání

11.01.2016

15.02.2016

14.03.2016

Mgr. Marie Martykánová

A

A

Bc. Jitka Víchová

O

PhDr. Milan Brázda

Člen komise

A – přítomen
O - nepřítomen - omluven
N – nepřítomen – neomluven

II. Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí
A) Přehled přijatých usnesení:
V I. čtvrtletí 2016 nebyla přijata žádná usnesení.
B) Přehled projednaných záležitostí bez usnesení:
1/1/16/ŠT – přemístění odpadkového koše od domu č.p. 1089 – podnět p. Škrabala.
Závěr: MK Štěpnice se domnívá, že přemístění odpadkového koše není nutné, splněno.
2/1/16/ŠT – žádost o umístění odpadkového koše k lavičce na ul. Štěpnická u chodníku za
domem č.p. 1159 – odpověď SMM, splněno.
3/1/16/ŠT – rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí – komise se seznámila
s projektem, do konce ledna bude podána žádost o dotaci – informativní zpráva.

1

4/1/16/ŠT – nepojízdné auto na ul. Prokopa Holého u domu č.p. 738 – vozidlo v ulici stojí cca
půl roku na vypuštěných pneumatikách – odpověď SMM, splněno.
5/1/16/ŠT – veřejné osvětlení na sídlišti Štěpnice – v některých místech je osvětlení
nedostatečné (např. plocha před NS, chodník podél NS), příp. jsou místy sloupy VO
umístěny mezi stromy (např. u domu č.p. 1138), čímž neplní svou funkci. MK žádá o sdělení,
zda je prováděna kontrola správného umístění a funkčnosti sloupů veřejného osvětlení –
odpověď SMM, splněno.
1/2/16/ŠT – posunutí začátku jednání MK na 16:00 hod. – komise schválila jednomyslně.
2/2/16/ŠT – volný nebytový prostor v 1. NP nákupního střediska (dříve zde byla masna) –
dotaz zda byl schválen nový nájemce, příp. kdy bude provozovna opět otevřena – odpověď
SMM, splněno.
3/2/16/ŠT – pravidelné parkování na trávníku:
u vchodu domu č. p. 857 – auto najíždí před vchod z ul. Husova přes opravený chodník –
MK Štěpnice navrhuje instalaci betonových sloupků do trávníku po obou stranách chodníku –
odpověď SMM, splněno.
- u domu č. p. 1013 – auto najíždí k domu po chodníku z ul. Za Alejí nebo Zahradní a pak
přes trávník k zadní bráně – MK Štěpnice žádá o častější kontrolu tohoto místa - odpověď
MP, splněno.
- v ul. Za Alejí u zadního vchodu ZŠ – MK Štěpnice žádá o častější kontrolu tohoto místa odpověď MP, splněno.
4/2/16/ŠT – popelnice na trávě u trafostanice (objekt č.p. 1171) za domem č.p. 1108 – 1110
– řeší SMM, zůstává ve sledování.
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.
Ing. Procházka informoval, že vedení nemocnice je ochotno umožnit parkování obyvatelům
Štěpnic prostřednictvím parkovacích karet, má jen obavu, že auta ráno neodjedou, parkovací
místa zůstanou obsazena a návštěvníci nemocnice nebudou mít kde parkovat.
V rámci diskuze bylo dále projednáno:
- stanovení zástupce MK Štěpnice, který se bude společně s Ing. Procházkou účastnit
dalšího jednání s vedením nemocnice – bude dořešeno na dalším jednání MK,
- možnost nastavení režimu podobně jako na parkovištích města - zvednutí závor v době
od 18. hod. do 7. hod., pokud vozidlo zůstane na parkovišti po 7. hod., bude platit dle
platného ceníku – tento systém není možný, na parkovišti se hradí parkovné 24 hod.,
závorový systém funguje celou noc, proto je navrhováno vydání speciálních karet,
o které se budou moct obyvatelé Štěpnic požádat,
- zájem obyvatel – prozatím není jistý, po upřesnění pravidel pro parkování zorganizovat
anketu,
- odborné stanovisko (návrh) odboru SMM k možnému nastavení parkování, vč. sankcí –
s odborem SMM projedná Ing. Procházka.

Závěr: MK Štěpnice se bude dále zabývat na příštím jednání.

5/1/16/ŠT – veřejné osvětlení na sídlišti Štěpnice – v některých místech je osvětlení
nedostatečné (např. plocha před NS, chodník podél NS), příp. jsou místy sloupy VO
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umístěny mezi stromy (např. u domu č. p. 1138), čímž neplní svou funkci – řeší SMM,
zůstává ve sledování.
1/3/16/ŠT – žádost o vyčíslení finančních nákladů na opravu prostoru a komunikace
u trafostanice objekt č. p. 1171, vč. vybudování ohrádky pro nádoby na odpad – řeší SMM,
zůstává ve sledování.
2/3/16/ŠT – využití finančních prostředků MK poskytnutých v roce 2015 odboru SMM
Závěr: MK Štěpnice souhlasí s použitím finančních prostředků z roku 2015 na rekonstrukci
chodníku z ul. Zahradní k nákupnímu středisku (SO 101 projektu Úprava zpevněných ploch
Štěpnice), na vybudování bezpečnostního prvku s přechodem pro chodce v ul. Zahradní (SO
102 projektu Úprava zpevněných ploch Štěpnice) a na vybudování osvětlení přechodu
(hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno jednomyslně) – řeší SMM, zůstává ve
sledování.
3/3/16/ŠT – vybudování přístřešku u nové autobusové zastávky u nemocnice – město
nemůže řešit, stavba je majetkem ZK – informativní zpráva.
4/3/16/ŠT – žádost o vybudování ohrádky pro umístění nádob na odpad v místě stávajícího
umístění kontejnerů u vchodu č. p. 1104, doplnění nádob na plast, papír a sklo a odstranění
klepače (podnět p. Romana Taťáka) – řeší SMM, zůstává ve sledování.
MK Štěpnice podporuje budování ohrádek pro umístění kontejnerů na odpad a žádá
o zmapování dalších míst vhodných pro jejich realizaci – odpověď SMM, splněno.
5/3/16/ŠT – nedodržování rychlosti „30“ ve Štěpnicích – MK žádá o zařazení měření rychlosti
v této lokalitě do plánu na rok 2016 – odpověď MP, splněno.
Pro zmapování situace navrhuje MK umístit ve Štěpnicích dočasně dopravní radar.
6/3/16/ŠT – aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť – členům MK byly předány
dotazníky, informace o probíhající anketě bude vyvěšena ve vývěsní skříňce na ul. Husova,
dotazníky jsou k dispozici na podatelně MěÚ nebo na webu města – informativní zpráva.
7/3/16/ŠT – veřejné projednání Generelu dopravy – středa 16.03.2016 v 17:00 hod.
v komorním sále Reduty – informativní zpráva.
8/3/16/ŠT – žádost o opravu chodníku vedoucího podél Domova pro seniory k autobusové
zastávce (alespoň vyspravení nejhorších úseků) – řeší SMM, zůstává ve sledování.
9/3/16/ŠT – žádost o vyčíslení finančních nákladů na zpracování projektu na kompletní
řešení parkování u domu č.p. 1159 - 1160 (parkovací místa dle územní studie Štěpnice,
úprava komunikace pro výjezd, zpomalovací prvek, přemístění stanoviště pro nádoby na
odpad, napojení sjezdu ze břehu řeky Moravy) – řeší SMM, zůstává ve sledování.

III. Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
MK Štěpnice nebyly uloženy žádné úkoly.
IV. Doporučení a návrhy komise
MK Štěpnice nemá žádné doporučení a návrhy.
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V. Plán práce na II. čtvrtletí 2016
•
•
•

11.04.2016
16.05.2016
20.06.2016

V Uh. Hradišti dne 14.04.2016

Zpracovala: Martina Hadašová

Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně MK Štěpnice

4

