Zpráva o činnosti Místní komise Mařatice za 1. čtvrtletí 2013
___________________________________________________________
Počet zasedání a přehled o účasti jednotlivých členů

I.

V prvním čtvrtletí roku 2013 se MK sešla 3x, dle schváleného plánu práce.
Docházka členů komise byla následující:
Docházka členů Místní komise Mařatice
Jméno a příjmení

Přít.
21.1.2013 18.2.2013 18.3.2013 celkem

Nepřít. oml.

Nepřít
neoml.

Ing. Petr Lapčík

A

A

A

3

O

O

Věra Pochylá

A

O

A

2

1

O

Ing. Dalibor Jirásek

A

A

A

3

0

O

Ing. Libor Karásek ml.

A

N

A

2

0

1

Mgr. Ondřej Dostál

O

A

A

2

1

O

Vratislav Malina

A

A

A

3

O

O

Ing. Albert Mrázek

A

A

A

3

O

O

Eva Řezáčová

O

A

O

1

2

O

Vladimír Pavelka
JUDr. Zdeněk
Žamboch

A

A

O

2

1

O

O

O

A

1

2

O

Ludmila Hanáková

A

A

A

3

O

O

Ing. Hana Dvorníková

A

A

A

3

O

O

Legenda:
A
O
N

II.

přítomen
nepřítomen a omluven
nepřítomen a neomluven

Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí

Komise přijala usnesení:
komise nepřijala v daném období žádné usnesení
III.

Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.

Komise projednala následující záležitosti:
1. Fotopasti prezentoval vedoucí OŽP Ing. Fryšták. Proběhla instalace. Nyní běží zkušební
provoz ve spolupráci OŽP + MK MA
O:OŽP ve sledování
2.Členové komise byli seznámeni se statistickými výsledky měření rychlosti z ul. V. Perutky.
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O: OD vyřešeno
3. Členové komise reagují na výzvu odboru APR a doporučují do diskusního fóra zařadit bod
Revitalizace dosud nevyužitých objektů související s bezpečností občanů - např. budovou
bývalého OZDAMU na ul. 28. října a bývalé konírny na Východě.
O:APR v řešení
4. Členové komise žádají o instalaci výstražných blikajících světelných prvků na přechodu
pro chodce, nebo osvícení přechodu pro chodce zřetelně svítícím osvětlením ul. Sadová –
Derflanská (v blízkosti Slunečních teras).
O : OD vyřešeno jiným způsobem
5. Členové komise žádají o informaci ohledně nepořádku domu Ing. Hrdličky na Hliníku,
občané si opětovně stěžuji.
O:SÚ ve sledování
6. Režim provozu sportoviště Východ prezentoval ředitel sportovišť Bc. Evžen Slavík a
vedoucí OŠS Ing. Dana Stojnová. Dále uvedl, že vzhledem k poškození hřiště u konírny bude
po dobu zimních měsíců uzavřeno, a po opravě na jaře otevřeno za stanoveného režimu
s novým správcem Mgr. Pavlíkem. Pan ředitel reagoval na otázky členů komise a uvedl
provozní dobu na sportovišti: ve školní rok do 15 hod pro potřeby školy, od 15 – 20 h pro děti
zdarma po dobu do 2 hod pokud jsou další zájemci o sportování na hřišti. Správce přítomen
po celou dobu provozu hřiště. V případě nepříznivého počasí je sportoviště uzavřeno
s telefonním kontaktem na správce.
V době prázdnin je sportoviště otevřeno od 9 do 20 h.
Členové komise upozornili na mnohdy nevhodné chování správce.
O: OŠS + ředitel sportovišť ve sledování
7.Členové komise odsouhlasili názvy autobusových zastávek na Východě, a to UH sídliště
Východ SAM změnit na Mařatice – Derflanská a UH sídliště škola změnit na Mařatice ZŠ
Větrná (výsledek hlasování ano 7- ne 0 - zdržel se 1).
O: OD v řešení
8. Členové komise reagují na podnět majetkové komise a odboru správy majetku města
nutnosti existence hřiště na u. Na Hraničkách.
Jednoznačně bylo odsouhlaseno stávající hřiště ponechat a provést jeho opravy v takovém
rozsahu, aby plnilo funkci hříště.
O:OSMM ve sledování
9. Členové komise žádají o omezení rychlosti 30 km/h v celé lokalitě „straré Mařatice“
reagují tím na žádost občana bydlící v ul. Na Hraničkách.
O : OD ve sledování
10. Členové komise souhlasí s navýšeným spojem ve 22,30 h včetně víkendu
ve směru autobusové nádraží – Mařatice – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice
O: OD ve sledování
11. Ořez stromů a keřů podél chodníku u domů čp. 1027 a čp. 1029 tak, aby nezasahovaly
olistěné větve do chodníku a neomezovaly tak průchod občanům dle přiloženého zákresu.
Nikoliv však likvidaci stromů.
O:OŽP vyřešeno
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12. Opravu propadlého chodníku na ul. Konečná před domem čp. 985
O:OD vyřešeno
13. Řešení podomního prodeje v Uherském Hradišti Obecně závaznou vyhláškou města
O: PO vyřešeno
členové komise žádají o:
a) zajištění opravy parkoviště před samoobsluhou Hruška
O:OD
b) opravu propadlé silniční vpusti ve vozovce na ul. K Cihelně před domem čp. 365
O: OD
Komise přijala usnesení:
komise nepřijala v daném období žádné usnesení
IV.

V.

Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem opatření
Radou města nebyly uloženy žádné úkoly.
Doporučení a návrhy komise

1) oprava chodníků na ul. 1. máje (postupně od pekárny)

O: OD ve sledování

2) vybudování 4 krytých čekáren u zastávek MHD na ul. 1. máje (a to naproti pekárny,
naproti MUDr. Bačové, u ZŠ a pošty). Jedná se o zastávky z průhledného materiálu
jednoduché konstrukce.
O:OD ve sledování
Plán práce na 2. čtvrtletí 2013
22.4.2013 – 17.00 hod
20.5.2013 – 17.00 hod
17.6.2013 – 17.00 hod

Ing. Lapčík v.r.
předseda MK Mařatice

Ing. Hana Dvorníková
tajemnice MK Mařatice

V Uherském Hradišti 11.4.2013
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