Zpráva o činnosti Místní komise Štěpnice
za I. pololetí 2011
___________________________________________________________________

I. Počet zasedání a přehled účasti jednotlivých členů
V I. pololetí 2011 se uskutečnilo 6 zasedání komise.
17.01.

21.02.

21.03.

18.04.

23.05.

27.06.

Přítomen
celkem

Nepřítomen
omluven

Nepřítomen
neomluven

Mgr. Marie
Martykánová

A

A

A

A

A

A

6

0

0

Jitka Víchová

A

A

A

A

A

A

6

0

0

Věra Benešová

A

A

A

A

A

A

6

0

0

PhDr. Milan Brázda

A

A

A

A

A

A

6

0

0

Mgr. Lukáš Čoupek

A

A

A

A

A

A

6

0

0

Marek Dobeš

O

A

A

A

A

O

4

2

0

Vladimír Dostálek

A

A

A

A

A

O

5

1

0

Pavel Drlík

A

A

A

A

A

A

6

0

0

Ing. Jaroslav Plachý

A

A

O

O

O

A

3

3

0

Josef Stodůlka

O

A

A

A

A

O

4

2

0

Martina Hadašová

A

A

A

A

A

A

6

0

0

Člen komise

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

II. Přehled přijatých usnesení a projednaných záležitostí
Přehled přijatých usnesení:
Usnesení 1/2011 z 17.01.2011:
MK Štěpnice doporučuje RM doplnění mobiliáře v blízkosti Domova důchodců, podél
páteřních chodníků a podél cyklostezky
Usnesení 2/2011 z 17.01.2011:
MK Štěpnice doporučuje RM úpravu a vybudování sportoviště na hřišti u ZŠ Za Alejí
a dále doporučuje RM nepodporovat vybudování dalšího nového sportoviště za
blokem č. 5.
Usnesení 3/2011 z 17.01.2011:
MK Štěpnice doporučuje RM projednat možnosti úpravy zvětralých betonových ploch
na sídlišti Štěpnice.
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Usnesení 4/2011 z 21.02.2011:
MK Štěpnice doporučuje RM vypracování plánu revitalizace sídliště Štěpnice.
Usnesení 5/2011 z 21.02.2011:
MK žádá OŽP o připomínkování návrhu vybudování parkovacích míst na sídlišti
Štěpnice dle studie OD.
Usnesení 6/2011 z 21.02.2011:
MK žádá OD o vypracování návrhu na jednosměrný provoz v ulici Štěpnická.
Usnesení 7/2011 z 21.02.2011:
MK podporuje návrh OD, který řeší bezpečnost pohybu dětí po ulici Za Alejí od
tělocvičny ZŠ, podél hřiště až po vjezd k budově internátu před křižovatkou
Revoluční ve směru do Staré Tenice, na přiměřenou zkušební dobu.
Usnesení 8/2011 z 18.4.2011:
MK Štěpnice nedoporučuje RM schválení návrhu územního plánu na využití plochy
ident. č. 98 (za restaurací Masaro) pro vybudování sportovního areálu.
Přehled projednaných záležitostí:
1)

zpracování plánu revitalizace sídliště Štěpnice – odbor APR připravil podklady
pro zadání územní studie Štěpnice – revitalizace veřejného prostoru – zůstává
ve sledování

2)

vytvoření autobusové zastávky na znamení v zatáčce před domovem důchodců
– zamítavé stanovisko OD

3)

osazení dalších laviček u domova důchodců směrem k autobusové zastávce
(točna), k restauraci Masáro a k lesoparku – podnět OŽP – splněno

4)

rozšíření parkování na sídlišti Štěpnice – řeší OD ve spolupráci s OŽP - zůstává
ve sledování

5)

výhledově se zaměřit na stav chodníků v lokalitě Mojmír – podnět OD – zůstává
ve sledování

6)

investice do oprav nebytových prostor v 1. patře nákupního střediska – dle SMM
větší opravy plánovány nejsou s výjimkou drobných oprav a havárií

7)

zchátralý stav opuštěné trafiky na ploše před cukrárnou u NS – podnět SMM prodejní buňka byla odstraněna

8)

realizace II. etapy cyklostezky Kunovský les – zůstává ve sledování

9)

upevnění dřevěného sloupku u podchodu pod tratí, nebezpečí úrazu –
upozornění majiteli pozemku ČD a.s. dne 28.6. – zůstává ve sledování

10) posílení kontejnerů na tříděný odpad – podnět OŽP – zůstává ve sledování
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11) nové, příp. větší kontejnery na bio-rostlinný odpad – podnět OŹP - současný
počet je dostačující; pokud občané potřebují jednorázově odvézt větší množství
bioodpadu, je možné požádat přímo na OŽP
12) provést kontrolu stavu laviček na sídlištích Mojmír a Štěpnice, odstranit zničené
s nebezpečím úrazu – podnět OŽP - zůstává ve sledování
13) doplnit lavičku před obchodem na ul. Husova (před domem čp. 760) – podnět
OŽP – zůstává ve sledování
14) řešení křižovatky ul. Revoluční a Husova (instalace zpomalovacích prvků) - OD
plánuje zvýšení křižovatky, zůstává ve sledování
15) stojanové odpadkové koše – OŽP neplánuje zvýšení počtu na sídlišti Mojmír,
současný stav je dostačující
16) vjezdy ke garážím v ul. Revoluční – vjezdy byly OD opraveny, opětovně jsou ve
špatném stavu – zůstává ve sledování
17) zkušební zaslepení části komunikace v ul. Za Alejí – podnět OD - splněno
18) rekonstrukce komunikace ve východní části ul. Jana Žižky – podnět OD rekonstrukce je plánována v investičních akcích - zůstává ve sledování
19) nepovolená plakátovací plocha na boční zdi NS u restaurace Na Poště – podnět
SMM - zůstává ve sledování
20) špatný stav budovy čp. 1189 (kotelna) vedle nákupního střediska (sklad
neplatičů) – odbor SMM zabezpečil objekt proti vniknutí (rozbitá okna), větší
investice do oprav plánována není
21) nezabezpečený objekt budovy čp. 1168 (bývalá kotelna) – SO svolal jednání –
zůstává ve sledování
22) parkování větších firemních aut na parkovištích na sídlišti Štěpnice – podnět OD
- v současné době je na ul. J. z Poděbrad (ve směru do Štěpnic před
podjezdem) osazena dopravní značka „B13“ Zákaz vjezdu vozidel, jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje 2t. Značka je doplněna dodatkem „Mimo
zásobování, autobusy MHD a sanitní vozy“. Vozidla, které nesplňují pojem
„zásobování“, tedy do této oblasti nesmí vjíždět tj. ani parkovat.
23) pravidelné předávání podnětů od občanů sídlišť Štěpnice a Mojmír přijatých
Městskou policií členům Místní komisi Štěpnice – MP bude tajemnici podněty
předávat čtvrtletně
24) instalace dodatkové tabulky „Cyklisto, sesedni z kola!“ na dopravní značky
„Zákaz vjezdu“ u podchodu pod železniční tratí („myší díra“) – v podchodu pod
tratí ČD je z obou stran osazena dopravní značka „B1“ Zákaz vjezdu všech
vozidel, která zakazuje mimo jiné i jízdu cyklistů. Požadovaná dodatková
tabulka, by pouze suplovala část významu současné dopravní značky. Podle
dostupných informací, je dodržování dopravní značky občas kontrolováno
hlídkou Policie ČR a cyklisté zde projíždějící jsou pokutováni.
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25) instalace žluté čáry v křižovatce u Domova důchodců – podnět OD - bude
provedeno v rámci obnovy dopravního značení
26) zpřísnit dohled nad volným pobíháním psů na sídlišti – podnět MP
27) usměrnění bezdomovců na Masarykově nám. během LFŠ – podnět MP
28) připomínky OŽP ke studii OD na vybudování dalších parkovacích míst na sídlišti
Štěpnice nevychází z aktuální situace, žádost MK Štěpnice o vypracování
návrhu konkrétního řešení – podnět pro OŽP - zůstává ve sledování
29) doplnění nádob na třídění odpad (papír a plast) pro domy J. E. Purkyně a
Štěpnická čp. 1257-1260 – podnět pro OŽP - zůstává ve sledování
30) uvést plochu určenou pro výstavu bytových domů do takového stavu, aby
neohrožovala obyvatele sídliště Štěpnice – podnět pro OŽP – zůstává ve
sledování
31) umístění druhé vývěsní skříňky pro potřeby MK Štěpnice u NS – podnět KST zůstává ve sledování
32) možnost prezentace Místních komisí v rámci www stánek města – podnět OIK prezentaci činnosti místní komise je možno realizovat prostřednictvím
subportálu portálu www.mesto-uh.cz v plném rozsahu funkčnosti redakčního
systému tohoto portálu
33) provádět pravidelně údržbu laviček (opravy a čištění) na sídlišti Štěpnice –
podnět OŽP – zůstává ve sledování
34) odstranění zničeného plotu podél chodníku u domů čp. 1059, 1014 – podnět
SMM - pokud nebude znám jiný vlastník, bude možné přistoupit k úpravě
pozemku (demolici části plotu), pokud stav ohrožuje bezpečnost a zdraví. Toto
řešení má jednu vadu – peníze musí být sníženy u jiných akcí, protože
plánované náklady rozpočtu pokrývají jen část potřeb a je nutno nalézt
v každém roce priority. Ploty prioritou nebyly asi nikdy a při pohledu na nutnost
rekonstrukcí jiných objektů nelze předpokládat změnu pořadí i do budoucna.
35) instalovat směrovky s č.p. k jednotlivým blokům (tak, jak jsou v ostatních
částech města značeny ulice) – podnět OD - jedná se o nestandardní značení,
které by vedlo k zahuštění provozních informací podél komunikace bez
zásadního efektu pro většinu projíždějících řidičů. Z uvedených důvodů
s navrženým řešením nesouhlasíme. V případě potřeby zlepšení orientace
doporučujeme osazení informačních tabulí s čísly bloků včetně čísel popisných
na štíty dotčených budov (v minulosti již byly domy takto označeny).
36) vyzvat vlastníka objektu čp. 1167 (býv. kotelna) k zabezpečení objektu – podnět
SO – zůstává ve sledování
37) instalovat další lavičky u dětského koutku u domu čp. 1110 – podnět OŽP –
zůstává ve sledování
38) upravit asfaltové hřiště u domu čp. 1163 – podnět OŽP – zůstává ve sledování
39) upravit plochu asfaltového hřiště u domu čp. 1160 – podnět OŽP – zůstává ve
sledování
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40) instalovat další retardér před dojezdem k restauraci Masáro – podnět OD - na
ul. Štěpnická podél řeky Moravy se nenachází další přechod pro chodce a o
jeho zřízení ani neuvažujeme. Bezpečnostní prvek na komunikaci v tomto úseku
navrhujeme řešit pouze změnou povrchu. Asfaltobeton by byl v určitém úseku (5
– 10 m) nahrazen dlažbou, která by byla pouze mírně vyvýšena nad niveletu
vozovky (max. 3 cm). V dlažbě by bylo vyskládáno č. 30 upozorňující řidiče na
zónu s dopravním omezením. Prvek s vizuálním a akustickým efektem by
nevyžadoval projektovou přípravu a ohlášení drobné stavby, urychlila by se tak
jeho realizace.
41) instalovat bezpečnostní značení na železné hrany vnější části schodiště budovy
nákupního střediska – podnět SMM - správce prověří nutnost a povinnost těchto
bezpečnostních označení. Pokud bude označení z bezpečnostních důvodů
nutné, bude provedeno – zůstává ve sledování

III. Způsob splnění úkolů uložených RM s konkrétním návrhem
opatření
Nebyly uloženy žádné úkoly.

IV. Doporučení a návrhy komise
Uvedeno v bodě II zprávy.

V. Plán práce na II. pololetí 2011
Komise se ve II. pololetí 2011 bude scházet 1x za měsíc, s výjimkou měsíců
červenec a srpen, následovně:
12.09.2011
10.10.2011
07.11.2011
12.12.2011

V Uh. Hradišti dne 27.07.2011

Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně Místní komise Štěpnice

Zpracovala: Martina Hadašová
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