Zápis z jednání

Veřejné setkání starosty města a Místní komise Rybárny s občany

Přítomni:

Ing. Stanislav. Blaha, Ing. Zdeněk Procházka, Ing. Karel Lecián, Ing. Rostislav Novosad,
Ing. Arch. Aleš Holý, Ing. Bronislava Struhelková, Bc. Vlastimil Pauřík, Bc. Dušan Pavlíček,
Ing. Radek Chybík, Ing. Dagmar Vacková, Klára Korvasová
Robert Hájek, Petr Pehal, Josef Konvalinka, MUDr. Jaroslav Knot, Ing. Vratislav Zelnitius,
Olga Horáková

Omluveni

Ing. Kateřina Sklenářová, Stanislav Strogan, Ján Duna

Místo konání

Restaurace Koruna – malý salonek

Datum a čas

08.11.2017 v 18:00

Program jednání:
1) Zahájení
2) Slovo starosty města Ing. Stanislava Blahy
3) Dokončené a plánované akce v Rybárnách
4) Dotazy a diskuze s občany
5) Závěr

1. Zahájení
Starosta města Ing. Stanislav Blaha přivítal přítomné a poděkoval za účast. Představil místostarostu
Ing. Zdeňka Procházku a řekl, že jsou zde přítomni někteří vedoucí odboru a oddělení. Přítomen byl taky
vedoucí stavebního odboru. Dále přivítal předsedu a ostatní členy místní komise Rybáren.

2. Slovo starosty města Ing. Stanislava Blahy
Starosta města začal s dotazem na starostu Sokola, Jaroslava Ševčíka, kdy budou prostory obsazeny
novým nájemníkem. Ten odpověděl, že v současné době jsou dva zájemci, ale nejsou peníze, byly
odebrány dotace na střechu a pokud se uvolní finanční prostředky, tak v příštím roce to může být.
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3. Dokončené a plánované akce v Rybárnách
Pan starosta shrnul, že došlo v poslední době k realizaci instalace laviček, doplnění herních prvků na
dětském hřišti proběhne do konce listopadu. Co se týče úklidu, je posílena složka rozpočtu údržby Hrates,
a.s., a máme i pracovníky veřejně prospěšných prací, pracovníky veřejné služby a pracovníky vedené na
úřadě práce. Spolupracujeme s neziskovou organizací, která zaměstnává lidi s postižením.
Starosta seznámil s hodnocením třídění odpadu a oznámil, že jsme už podruhé získali ocenění „Keramická
popelnice“ za třídění odpadu. Za to občanům města poděkoval. Je možnost vyzvednout si pytle na třídění u
pana Pehala, na podatelně MěU na informačním centrum.
Možnost taky využívat aplikaci „Zlepši své město“, je možnost sledovat jak řešení postupuje a zda je
povinnost splněna.
Plánované akce:


Svoz vybraných komodit odpadu - v určeném termínu bude přivezen kontejner velkoobjemový 11. 11. 2017, pokračovat 2x za rok – prevence vzniku černých skládek.



Je rozšiřována a posilována vánoční výzdoba i do dalších městských částí. Vánoční strom bude
rozsvícen 1. prosince na Masarykově náměstí. Tím se odstartuje advent a vánoční trhy.



Oprava centrálního prvku na dětském hřišti bude do května příštího roku.



Koncepce veřejné dopravy: Má proběhnout studie (nebude v příštím roce), která má určit
nejvhodnější místa zastávek.



Studie dopravní oblužnosti Rybáren řeší: autobusové zastávky, přechod pro chodce, podchod.



Chodník na Zerzavici – Staré Město přistupuje k realizaci (v průběhu příštího roku), budeme se
podílet.



Architektonická soutěž – hlavně lávka pro pěší (spojení s centrem města). Cílem je přiblížit Moravu
lidem (procházky, venčení psů apod.).

4. Dotazy a diskuze s občany
1/8/2017/MK-RY rekonstrukce chodníku na Zerzavici, zda je časový horizont – řešením pověřen
Ing. Procházka – Staré Město řeší stavební povolení a územní řízení, má vyřešeny majetkoprávní vztahy i
s městem Uherské Hradiště, musí proběhnout legislativa a následně realizace.
2/8/2017/MK-RY zda by to šlo spojit s částí, která je za Luční ulicí. Staré Město to teď nemá zařazeno jako
prioritu. Asi to budeme muset řešit sami.
3/8/2017/MK-RY problém kolize v místě odbočení do Rybáren z hl. silnice. Dušan Pavlíček odpověděl:
Kola překáží při vjezdu do Rybáren, to je předmětem dopravní studie, která by měla být zpracovaná. Pak se
to vyřeší.
4/8/2017/MK-RY Byl vznesen dotaz, zda se počítá se zastávkami v obou směrech. Starosta potvrdil, že
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zastávky vzniknou v obou směrech. Nutno zajistit, aby se lidé mohli dostat na druhou stranu (opačnou
zastávku). Vše bude řešit studie.
5/8/2017/MK-RY Silnice nepatří městu, neneseme za ni zodpovědnost. Ve výhledu pár let nestačí jeden
most na Hradiště. Most se bude do budoucna opravovat. Jinak se řeší sjezdy z obchvatů.
6/8/2017/MK-RY provoz na Jarošov (průmyslová zóna) - most před Moravu držíme v plánu. Jinak ve špičce
je vysoký provoz ve všech městech.
7/8/2017/MK-RY Údržba silnic – sníh v zimě - řešit menší chodníkovou technikou (firma Hrates techniku
k dispozici má). Problém je ovšem v tom, že na chodnících parkují auta, takže tam nemohou sníh
odhrnovat. Podle starosty je hlavní se zaměřit na úklid vozovek. Při jakýchkoliv problémech máme ihned
hlásit.
8/8/2017/MK-RY Problém parkování u rekolaudovaného domu na ordinaci (změna formy využití), je nutno
zajistit parkovací místa. Podle Ing. Novosada se jedná o neveřejná řízení (stavební řízení), nedá se povolit
stavba, která nesplní požadavky vyhlášky.
9/8/2017/MK-RY Rekonstrukce domu Mazůrkova č. 10 – štít ohrožoval lidi, došlo k nápravě.

5. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a setkání a vyzval, kdo by chtěl řešit nějaký problém, tak
je k dispozici.

Konec 19,30 hod.

Předseda MK-Rybárny:

Zapsala:
Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny
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