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

02. 05. 2018
A
A
O
A
A
A
A
A
A

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 ,,pozor 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, 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 – odbor SŽP - vlastník domu pan Šumbera byl
vyzván k předložení statistické dokumentace – ve sledování
1/4/2018/MK-RY vyčistit prostory od odpadků na dětském hřišti a v jeho okolí, taktéž u řeky
Moravy pod mostem – SMM – vše vyčištěno - splněno
2/4/2018/MK-RY doporučujeme provádět častější kontrolu a pokutovat majitele psů za
neodklizené exkrementy od pejsků v blízkosti dětského hřiště v Rybárnách – podnět pro
Městskou policii - ve sledování
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Ad 3)
Dne 28.04.2018 byly přistaveny velkoobjemové kontejnery a občané Rybáren měli možnost
vyvézt velkoobjemový odpad, kovový odpad, elektroodpad a bioodpad. Občané Rybáren
kontejnery využili – informativní charakter
Nové požadavky:
1/5/2018/MK-RY nedostačující kapacita kontejneru na papír - přidat kontejner – SMM
2/5/2018/MK-RY vyčistit ucpaný kanál při vjezdu do Mazůrkové ulice (naproti domu č.p. 85) SMM
Ad 4)
Předseda poděkoval všem přítomným členům místní komise za účast a oznámil, že příští setkání
se bude konat 06.06.2018 – Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (v prostorách kadeřnictví).

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