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: -

14.05.2018
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A
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Program jednání:
1) Zahájení jednání, schválení programu
2) Kontrola zápisu z jednání MKŠT dne 09.04.2018
3) Diskuze, různé
4) Závěr
Ad 1)
Předsedkyně MK zahájila jednání v 16:30 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.
Odpověď OSI: OSI obdržel projektovou dokumentaci na připojení kamerového bodu. Nyní připravuje
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Realizace je plánována do konce června 2018 (pokud
nebudou problémy při průběhu veřejné zakázky).
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.
MK Štěpnice žádá o informaci, zda je termín realizace výstavby stezky podél areálu nemocnice v roce 2019
reálný, dále žádá o informativní vyčíslení nákladů na dočasné zpevnění pěšiny (vysypání drtí, kamínky…).
Odpověď SMM: Zda je realizace chodníku (stezky) podél nemocnice reálná v roce 2019 nelze sdělit
odborem SMM. Jediné co lze potvrdit, že akce je v zásobníku rozpočtu „B“, tedy mezi akcemi určenými
k přípravě. Co se týká provizorního vysypávání různých vyšlapaných pěšin, tak z hlediska správy a údržby
nelze s takovým provizoriem souhlasit.
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.
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Odpověď SMM: Studie možného řešení sportoviště Mojmír, byla zaslána tajemnici komise.
Po prostudování a rozhodnutí, o které prvky by byl zájem, nechá SMM projektantem zapracovat do
projektu a vyhotovit položkový rozpočet, aby MK zhodnotila, zda bude mít dostatek prostředků na realizaci
projektu. Podle množství požadavků a úprav se bude cena odvíjet i cena projektu.
MK Štěpnice se zabývala studií řešení sportoviště Mojmír a s předloženým návrhem souhlasila. V rámci
diskuze se řešil povrch hřiště. Proto MK žádá, pokud je v rámci projektu možné variantní
řešení, o vyčíslení nákladů nejen pro navrhovaný asfaltový povrch, ale také pro umělý povrch (stejný, který
je použitý na hřišti č. 356 Štěpnická č.p. 1045 - za blokem I.), dále žádá o zajištění zpracování projektu
a položkového rozpočtu – podnět SMM.
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.
Odpověď SMM: Strom bude vytipován ve spolupráci se správcem zeleně. Následně bude udělán návrh
výzdoby, která bude MK Štěpnice předložena k odsouhlasení. SMM nechá zpracovat i návrh výzdoby na
sloupy veřejného osvětlení, který bude taktéž předložen MK. SMM předem upozorňuje na finanční
náročnost nákupu a osazení výzdoby na celém průtahu ul. Štěpnická.
MK Štěpnice nepožaduje umístit výzdobu na každý sloup VO, v rámci zpracování návrhu a nacenění
výzdoby žádá zahrnout také výzdobu sloupů VO v ul. Husova – podnět SMM.
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.
Odpověď SMM: Je otázkou, jaký rozsah rekonstrukce je zamýšlen. Nástřel některých variant:
2
- Odfrézování betonového krytu vozovky a položení nové asfaltobetonové obrusné vrstvy (cca 1050 m ) –
náklady cca 1,2 mil. Kč s DPH – tuto opravu nedoporučujeme bez dořešení úpravy parkovacích míst
a hlavně úpravy stávající rozvětvené křižovatky.
- Kompletní rekonstrukce vozovky včetně úpravy křižovatky a optimalizace parkovacích míst, včetně
zpracování PD – náklady cca 8,5 mil. Kč s DPH.
- Kompletní rekonstrukce vozovky včetně úpravy křižovatky, optimalizace parkovacích míst a řešení
přístupového chodníku podél bytového domu – kompletní řešení uličního prostoru, včetně zpracování
PD – náklady cca 11,5 mil. Kč s DPH.
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.
Odpověď SMM: Koncepční řešení parkování na sídlišti Mojmír je zadáno u firmy Ing. Adolf Jebavý - ADOS
(Brno). Termíny:
analytická část
do 31. 05. 2018
návrh variantní řešení
do 31. 08. 2018
dokončení koncepce
do 31. 10. 2018
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.
Odpověď SMM: Stav stromu bude posouzen do konce května 2018.
5/4/18/ŠT – svoz komunálního odpadu – upozornit pracovníky firmy, která svoz provádí, aby nádoby
nenechávali, především u rodinných domů, uprostřed chodníku.
Odpověď SMM: Upozornění bylo svozové společnosti zasláno.
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.
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Odpověď SMM: Po dobu zimní údržby květináč neplnil svoji roli zabránění průjezdu vozidel. Z pohledu
správce komunikace opět poukazujeme na nelogický a nesystémový postup v řešení porušování zákona ze
strany řidičů umisťováním pevných překážek na komunikaci, nebo její těsné blízkosti.
Přesto bude na žádost komise zábrana opět posunuta do průjezdního profilu, aby fyzicky bránila průjezdu
vozidel. Její posunutí „více na světlo“ je limitováno okolím komunikace. Květináč je nutné umístit do
takového místa, kde nebude možné jeho objíždění po trávě. Současně by měl být květináč viditelný
alespoň přes den z ul. Stará Tenice, aby do podchodu nezajížděly z této ulice auta a následně nemuseli
couvat do směrového oblouku frekventované komunikace.
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.
Odpověď SMM: Situace bude zhodnocena v terénu, nevyužívané sušáky budou odstraněny, sušáky které
jsou využívány, budou ponechány (případně bude omezen jejich počet).
8/4/18/ŠT – lampy veřejného osvětlení v ul. Husova – dotaz, zda se plánuje výměna za modernější
a úspornější.
Odpověď SMM: V ulici Husova se neplánuje výměna svítidel. Pokud by se uvažovalo o obnově veřejného
osvětlení, tak by se musela zahrnout celá lokalita Mojmír I. To by obnášelo nejen výměnu svítidel, ale i
sloupů a vedení. Rozsahem rekonstrukce by šlo o investiční akci.

Ad 3)
1/5/18/ŠT – topol u parkoviště (2. ve směru od Moravy) v blízkosti domu č.p. 1157 – 1158 ul Štěpnická –
suché větve při větru padají – prověřit stav stromu – podnět SMM.
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2/5/18/ŠT – uvolněné obrubníky před domem č.p. 708 ul. Jana Žižky – obrubníky byly poškozeny v lednu
při zimní údržbě – podnět SMM.

3/5/18/ŠT – nedostatečný počet nádob na bio odpad v ohrádce mezi domy č.p. 760 a 759 v ul. Jana Žižky
– žádost o výměnu alespoň jedné nádoby za větší (240 l) – podnět SMM.

4/5/18/ŠT – orientační plán sídliště Štěpnice – nová mapa není stále instalována – opakovaný podnět
ÚMA.
5/5/18/ŠT – odstranění plevele v prostoru mezi domy č.p. č.p. 757 a 755 ul. Prokopa Holého (MK již žádala
o úpravu tohoto prostoru v červnu 2017) – opětovná žádost – podnět SMM.

6/5/18/ŠT – kontejnery na elektroodpad – upozornit firmu Asekol na častější kontrolu naplnění a vývoz
těchto kontejnerů (problém nejen na sídlišti Štěpnice, např. také v ul. Na Splávku) – podnět SMM.
7/5/18/ŠT – rekonstrukce inženýrských sítí na sídlišti Štěpnice - dotaz, zda jsou rekonstrukce inženýrských
sítí v tomto roce plánovány (termín rekonstrukce a trasa, kde bude probíhat) – dotaz SMM.
8/5/18/ŠT – doplnit odpadkový koš v blízkosti vchodu do družiny ZŠ Za Alejí – podnět SMM.
9/5/18/ŠT – vyvrácená dopravní značka v ul. Revoluční u podjezdu pod tratí do Staré Tenice – podnět
SMM.
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Ad 4)
Další výchozí jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 25.06.2018 v 16:00 hod., sraz u NS před poštou.
Předsedkyně MK ukončila jednání v 18:00 hod.

Zapsala: Martina Hadašová – tajemnice komise

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová – předsedkyně komise
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