Zápis z jednání

Jednání Místní komise Rybárny
Komise Rybárny
prezence: přítomen A, nepřítomen N, omluven O
Robert Hájek
předseda
Ing. Kateřina Sklenářová
místopředsedkyně
Ján Duna
Stanislav Strogan
Petr Pehal
MUDr. Jaroslav Knot
Josef Konvalinka
Ing. Vratislav Zelnitius
Olga Horáková
tajemnice
přizvaní - přítomní hosté: Karel Rýdlo

07. 03. 2018
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A
O
A
A
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Program jednání:
1) Zahájení
2) Kontrola požadavků z minulého jednání
3) Různé + nové požadavky
4) Závěr

Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek a následně přítomné seznámil
s programem jednání a jím se řídil.
Ad 2)
6/1/2017/MK-RY dotaz, kdy bude přistaven kontejner na elektroodpad – SMM – ve sledování
1/2/2018/MK-RY požadavek na umístění svislé dopravní značky u hřiště „přechod pro chodce‘‘ a
,,pozor děti‘‘ - odpověď SMM – „přechod pro chodce‘‘ není možný, ale umístění dopravní značky
,,Děti‘‘ je v řešení – SMM – ve sledování
2/2/2018/MK-RY zajistit mezery, které jsou v keřích šeříku, kam by mohly vběhout do vozovky
děti, neboť rychlost vozidel není řidiči dodržována. Přesto i vozidlo o rychlosti 30 km/hod.
představuje pro děti nebezpečí. Požadavek na vybudování plotu – odpověď SMM – nachází se
více rizikových oblastí – není možno předjímat, zda bude možno plot zbudovat – přesto členové
komise požadují zajistit bezpečnost prostoru určeného pro děti SMM – ve sledování
3/2/2018/MK-RY požadavek na kontrolu částečně zdemolovaného domu (podepřeného) u hlavní
silnice, opět hrozí nebezpečí zřícení – odpověď – majitel bude opětovně vyzván – odbor SŽP –
ve sledování
4/2/2018/MK-RY vznesen dotaz, proč není chodník z ul. Mazůrkovy k Balneariu, když je navržený
a schválený v územním plánu – SMM – územní plán neeviduje vybudování, pouze to, jak je
možné určité území využít – vyřešeno
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Ad 3)
Karel Rýdlo seznámil přítomné s akční nabídkou sestav pro venkovní hřiště a fitness strojů od
společnosti COLMEX. Členové komise vybrali ,,Kentucky XC WO 0301‘‘
Dále v nabídce strojů členové požadují sestavu CX – 05, sestavu CX – 06, sestavu CX – 07.

Plán setkání na II. čtvrtletí 2018:
04.04.2018
02.05.2018
06.06.2018
Ad 4)
Předseda poděkoval všem přítomným členům místní komise za účast a oznámil, že příští setkání
se bude konat 04.04.2018 – Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (v prostorách kadeřnictví).

Zapsal:…………………..– tajemník komise
Ověřil: …………………...– předseda komise
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