Zápis z jednání

Zápis č. 09/2017 z jednání MK Štěpnice
Přítomni

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

Omluven

Bc. Dostálek

Místo konání

sídliště Štěpnice

PhD.,

p.

Dobeš,

Datum a čas 13.11.2017, 15:30 – 17:00 hod.

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Pochůzka po sídlišti Štěpnice
3. Kontrola zápisu z jednání MKŠT dne 09.10.2017
4. Závěr

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

2. Pochůzka po sídlišti Štěpnice
MK Štěpnice si prohlédla průběh rekonstrukce chodníku u domova pro seniory.
1/9/17/ŠT – přístup k zadní brance do areálu nemocnice od lokality Zahrádky – MK byla na
minulém jednání informována, že se plánuje propojení lokality Zahrádky s cyklostezkou
v Kunovském lese, součástí bude i napojení nového vstupu do nemocnice.
Protože je stávající nezpevněná cesta hodně využívána, žádá MK odbor správy majetku
města o vysypání provizorní cesty drtí – podnět SMM.
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3. Kontrola zápisu z jednání MKŠT dne 09.10.2017
Revitalizace sídliště Štěpnice – ÚMA zpracoval studii, odbor investic nechal zpracovat
projektovou dokumentaci na zkapacitnění parkovacích míst (pravděpodobně bude dokončena
do konce roku) – MK Štěpnice žádá o informace k dalšímu postupu realizace projektu na
zkapacitnění parkování.
Odpověď OIN: Projekt „Parkování Štěpnice“ se nyní nachází ve fázi zpracovávání projektové
dokumentace. Zatím je zpracován projekt pro územní řízení, který je zaslán na vyjádření
dotčeným orgánům. Letos se předpokládá vydání územního rozhodnutí (jsme pořád ve fázi
získání vyjadřovaček od dotčených správců či organizací). Projekt pro stavební povolení by
měl být zpracován 1Q/2018, poté se předpokládá vydání stavebního povolení. Realizace
první části parkovacích míst se předpokládá ve druhé polovině roku 2018.
1/6/17/ŠT – sáčky na psí exkrementy
Dotaz MK, zda by mohly být ve stojanech papírové sáčky vyměněny za mikrotenové sáčky.
Na základě diskuze na jednání komise dne 9.10.2017 bude prověřena možnost výměny
papírových sáčků ve stojanech za poddajnější sáčky z důvodu ztížené manipulace při sběru
v trávě.
Odpověď SMM: V minulosti se igelitové sáčky ze schránek ztrácely po celých baleních a
dalším důvodem je, že každé sáčky jsou jiných rozměrů. Z těchto důvodu nebudeme sáčky
vyměňovat za igelitové.
Stojany, které jsou umístěny ve Štěpnicích jsou určeny na papírové sáčky, ve kterých je
zároveň i lopatka, na kterou lze exkrementy nabrat.
Občané, kterým papírové sáčky nevyhovují a kteří mají zaplacený poplatek za psa, si mohou
na pokladně města vyzvednout igelitové sáčky, popř. další možností je vzít si použitý igelitový
sáček z domu.
1/8/17/ŠT – vypadlé kostky ve spojovacím chodníku podél budovy ZŠ Za Alejí směrem
k tělocvičně – žádost o opravu.
Odpověď SMM: Bude řešeno v rámci běžných oprav.
2/8/17/ŠT – strategie rozvoje města do roku 2030 – dotaz, zda by mohl být dokument zaslán
členům MK Štěpnice – podnět ÚMA.

Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 18.12.2017 v 16:00 hod. v Galerii
Slováckého muzea.

Zapsala: Martina Hadašová

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová
předsedkyně MK Štěpnice
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