Zápis z jednání

Zápis č. 04/2017 ze zasedání MK Rybárny
Přítomni:

Robert Hájek, Ing. Kateřina Sklenářová, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav
Strogan, Ing. Vratislav Zelnitius, MUDr. Jaroslav Knot

Omluveni

Ján Duna

Místo konání

Zelný trh 1513, Uh. Hradiště

Datum a čas

05.04.2017 v 18:00 hod.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola úkolů z minulých jednání
Různé + nové požadavky
Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil s programem jednání
a jím se řídil.

Dále seznámil ostatní členy s panem MUDr. Jaroslavem Knotem, který nastoupil po (vystřídal) Mgr. et
Mgr. Janu Zapletalovi, Ph.D.

2. Kontrola úkolů z minulého jednání a nové požadavky
1/10/2016/MK-RY – umístění dopravní značky na konci ul. Mazůrkova ,,Slepá ulice‘‘ – SMM-DP – splněno
1/1/2017/MK-RY – umístit veřejné osvětlení na konci řady u garáží (směr k zahrádkám) – obdrželi jsme
odpověď ze SMM – musí se vypracovat projektová dokumentace, je to ekonomicky náročné a požadavek
budou řešit s jinou akcí – ve sledování
3/1/2017/MK-RY – při vjezdu do ulice V Zahradách po pravé straně u domu č. p. 122 je větvemi stromu
zakrytá dopravní značka – SMM-DP (větve ořezány) – splněno
6/1/2017/MK-RY – dotaz, kdy bude přistaven kontejner na elektroodpad - SMM – ve sledování
1/3/2017/MK-RY – pod Moravním mostem vyčistit hráz (poházeno mnoho odpadků) – SMM – hráz
vyčištěná - splněno
2/3/2017/MK-RY – opravit silnici po havárii naproti domu č. p. 2 ul. Moravní nábřeží – SMM-DP opakovaně
urgovala u silničního správního úřadu – ve sledování
3/3/2017/MK-RY – výměna poškozeného poklopu od uzávěru vody (průměr zhruba12 cm) na vozovce před
domem č. p. 2 ul. Moravní nábřeží SMM (dodaný nový poklop) - splněno
4/3/2017/MK-RY – požadavek na přistavení kontejneru na biologický materiál (ořezané větve) – SMM vyřešeno
5/3/2017/MK-RY – pokácet velkou borovici naproti domu č. p. 103 v ul. Luční (koruna stromu zasahuje do
VN) SMM-ŽP - borovice pokácena – splněno
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6/3/2017/MK-RY – po Rybárnách se pohybují osoby pod vlivem alkoholu a možná i drog. Narušují večerní a
noční klid, z tohoto důvodu mají místní obyvatelé obavy se venku pohybovat. Místní komise žádá častější
kontrolu městskou policií - Městská policie – sdělila, že provádí častější kontrolu Rybáren, v případě rušení
nočního klidu volat tísňovou linku 156 - vyřešeno

3. Různé a nové požadavky
Členové místní komise trvají na vybudování podchodu na straně Rybáren. Chtějí si nechat vyhotovit
projekt, a pak následně jej předloží Městu Uherské Hradiště k realizaci. Projekt si zaplatí z peněz
přidělených místní komisi. V současné době se hledá vhodný projektant.
Člen místní komise Petr Pehal upozorní vlastníka pozemku, na kterém je přerostlý smrk, tj. za domem č.
149, ul. Moravní nábřeží, aby nedošlo k vyvrácení a následnému zranění kolemjdoucích osob.
Požadavky pro SMM:
1/4/2017/MK-RY požaduje určit datum a místo pro bioodpad, který by se navážel na hromadu, a pak
následně odvezl nebo zpracoval.
2/4/2017/MK-RY navrhnou předběžnou částku, která by pokryla doplněné herní prvky na hřišti (houpačku a
kolotoč).
3/4/2017/MK-RY odstranit mobiliář – klepače a zábradlí, které jsou ve špatném technickém stavu u domu
č.p. 149, ul. Moravní nábřeží.

4. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude konat dne 09.05.2017
v 15,00 hod. v zasedací místnosti na Městském úřadě za přítomnosti radních.
Schůze byla ukončena v 19:05 hod.

Předseda MK-Rybárny:

Zapsala:
Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny
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