Zápis z jednání

Jednání Místní komise Štěpnice
MK Štěpnice
prezence: přítomen A, nepřítomen N, omluven O
Martykánová Marie, Mgr. - předsedkyně
Víchová Jitka, Bc. - místopředsedkyně
Brázda Milan, PhDr.
Čoupek Lukáš, Mgr., PhD.
Dobeš Marek
Dostálek Vladimír, Bc.
Pavlicová Libuše, Mgr.
Prachman František
Střelcová Renata
Hadašová Martina – tajemnice komise
přizvaní - přítomní hosté: -

09.04.2018
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Program jednání:
1) Zahájení jednání, schválení programu
2) Kontrola zápisu z jednání MKŠT dne 12.03.2018
3) Diskuze, různé
4) Závěr
Ad 1)
Předsedkyně MK zahájila jednání v 16:00 hod., program jednání byl schválen jednohlasně.
Ad 2)
2/7/17/ŠT – kamerový bod v křižovatce ul. Revoluční – Husova – MK žádá o aktuální informaci k instalaci
kamerového bodu (podnět ze dne 11.09.2017).
Odpověď OSI: E.on má vytvořit přípojný bod stálé fáze. Na realizaci má 12 měsíců, tato lhůta by měla
končit v únoru 2018. Současně čekáme na projektovou dokumentaci připojení kamery na metropolitní síť
(původně plánovaný protlak nelze realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů, proto jsme museli změnit
připojení pomocí převěsu).
MK Štěpnice žádá o aktuální informace k realizaci kamerového bodu – podnět OSI.
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.
Odpověď SMM: Není cílem a zájmem odboru SMM vyšlapané pěšiny po městě vysypávat drtí či
recyklátem. Zejména po zkušenostech na hrázi řeky Moravy, kdy provizorní úpravy povrchu byly
opakovaným terčem kritiky. Jemnější frakce drti byla zašlapávána do podloží a při deštivém počasí
zabahňována. Naopak hrubší frakce byla kritizována za neschůdnost a nesjízdnost (cyklisty). V případě, že
je potřeba zajistit schůdnost zaužívané pěšiny z důvodu jejího dopravního významu, pak je nutné řešit
řádnou úpravu, tedy výstavbu chodníku či stezky, včetně potřebných konstrukčních vrstev garantujících
potřebnou únosnost, schůdnost a sjízdnost. Z uvedeného důvodu byla výstavba stezky podél areálu
nemocnice zahrnuta do zásobníku akcí určených k přípravě v roce 2018 s následnou realizací v roce 2019.
Doporučuji tedy místní komisi podporu této investiční akce, aby došlo v brzké době k řádnému zpevnění
zaužívané pěšiny.
MK Štěpnice žádá o informaci, zda je termín realizace výstavby stezky podél areálu nemocnice v roce 2019
reálný - dotaz SMM, dále žádá o informativní vyčíslení nákladů na dočasné zpevnění pěšiny (vysypání drtí,
kamínky…) – dotaz SMM.
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3/10/17/ŠT – rekonstrukce hřiště č. 362 Mojmír – asfaltový povrch je poškozený. Protože se jedná o jediné
zpevněné hřiště na Mojmíru, MK Štěpnice zvažuje financování opravy ze svého rozpočtu.
MK žádá o zpracování návrhu na opravu hřiště, vč. aktuálního vyčíslení finančních nákladů.
Odpověď SMM: Podklady ke sportovišti budou předány projektantovi. Projektant zašle cenovou nabídku na
zpracování projektu a předpokládané náklady výměnu povrchu a požadované oplocení a mobiliář.
MK Štěpnice žádá o aktuální informace – podnět SMM.
5/10/17/ŠT – nepořádek kolem kontejnerů na odpad za NS Albert v ul. Zahradní.
Odpověď SMM: Jelikož se jedná o nepořádek z popelnic podnikatelských subjektů sídlících v objektu,
budou vyzváni, aby si nepořádek a následně i popelnice uklidili. Popelnice jsou povinni schovat na místo
k tomu určené, na jimi pronajatém pozemku.
10/10/17/ŠT - vánoční výzdoba před NS ve Štěpnicích – zda se v příštím roce plánuje.
Odpověď SMM: SMM žádá místní komisi, aby navrhla, nebo dala na výběr jedno nebo dvě místa (stromy),
kde by chtěla vánoční výzdobu. SMM nechá následně zpracovat návrh vánoční výzdoby a předloží jej
místní komisi k vybrání dle možností rozpočtu.
MK Štěpnice navrhuje nazdobení některého stromu rostoucího na ploše před NS, příp. instalaci vánočních
ozdob na sloupy VO po obvodu okružní komunikace v ul. Štěpnická – podnět SMM.
1/3/18/ŠT – označení (ukazatele) ulic na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce Revoluční a Husova – po
rekonstrukci ul. Husova nebyly na sloupy VO vráceny červené ukazatele ulic.
Odpověď SMM: Akci realizoval odbor investic, podnět byl předán ke sjednání nápravy.

Ad 3)
1/4/18/ŠT – sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu
proběhne dne 21.4.2018 za dohledu proškolených pracovníků od 8 do 13 hod., kontejnery budou v lokalitě
Štěpnice umístěny v ul. Zahradní za NS a v ul. Štěpnická u restaurace Masaro – informativní zpráva.
2/4/18/ŠT – komunikace před domem č.p. 1074 – 1079 – oprava této komunikace není součástí 1. etapy
revitalizace – MK Štěpnice žádá o informativní vyčíslení nákladů na rekonstrukci – podnět SMM.
3/4/18/ŠT – parkování v ul. Revoluční – obyvatelé této ulice zaslali na město petici za umožnění parkování
nebo vytvoření parkovacích míst, bylo přislíbeno zpracování variantního řešení parkování – MK žádá
o informaci k připravované studii variantního řešení – podnět SMM.
4/4/18/ŠT – smrk před domem č.p. 742 ul. Revoluční – dříve byly ořezány větve na jedná straně stromu,
nyní se smrk naklání nad chodník, dle obyvatel domu se náklon postupně zvětšuje – MK žádá o posouzení
stavu stromu – podnět SMM.
5/4/18/ŠT – svoz komunálního odpadu – upozornit pracovníky firmy, která svoz provádí, aby nádoby
nenechávali, především u rodinných domů, uprostřed chodníku – podnět SMM.
6/4/18/ŠT – květináč na komunikaci spojující Starou Tenici a Mojmír (podjezd pod tratí) – žádost
o opětovné posunutí doprostřed komunikace a zvážit, zda by z hlediska bezpečnosti (více světla z lampy
veřejného osvětlení) nebylo lépe přesunout květináč za podjezd blíže k ul. Revoluční – podnět SMM.
7/4/18/ŠT – sušáky na prádlo v prostoru mezi ul. Revoluční a Prokopa Holého – již před časem obdržela
MK od odboru SMM návrh na jejich odstranění. Dotaz, kdy (nebo jestli vůbec) budou sušáky odstraněny –
podnět SMM.
8/4/18/ŠT – lampy veřejného osvětlení v ul. Husova – dotaz, zda se plánuje výměna za modernější
a úspornější – podnět SMM.
9/4/18/ŠT – plán práce na 2. pololetí 2018
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Ad 4)
Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 14.05.2018 v 16:30 hod v Galerii Slováckého muzea.
Předsedkyně MK ukončila jednání v 17:45 hod.

Zapsala: Martina Hadašová – tajemnice komise

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová – předsedkyně komise
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