Zápis z jednání
Jednání Místní komise Štěpnice
MK Štěpnice
25.06.2018
prezence: přítomen A, nepřítomen N, omluven O
Martykánová Marie, Mgr. - předsedkyně
A
Víchová Jitka, Bc. - místopředsedkyně
A
Brázda Milan, PhDr.
O
Čoupek Lukáš, Mgr., PhD.
O
Dobeš Marek
O
Dostálek Vladimír, Bc.
O
Pavlicová Libuše, Mgr.
A
Prachman František
A
Střelcová Renata
A
Hadašová Martina – tajemnice komise
A
přizvaní - přítomní hosté: Ing. Struhelková, Ing. Talák - OIN
Program jednání:
1) Zahájení jednání, schválení programu
2) Pochůzka po sídlišti Štěpnice
3) Kontrola zápisu z jednání MKŠT dne 14.05.2018
4) Závěr

Ad 1)
Předsedkyně MK zahájila jednání v 16:00 hod., program jednání byl schválen jednohlasně.

Ad 2)
1/6/18/ŠT – parkování Štěpnice – Ing. Struhelková a Ing. Talák z odboru investic představili členům komise
projekt na výstavbu parkovacích míst na sídlišti Štěpnice. Ve dvou etapách je plánována výstavba 188
parkovacích míst, finanční náklady cca 18 mil.- 19 mil. Kč. Nyní probíhá řízení na vydání stavebního
povolení, po nabytí právní moci (předpoklad polovina července) bude vypsána veřejná zakázka. Při
ideálním průběhu budou v září zahájeny práce v rámci 1. etapy.
Usnesení č. 15/2018/ŠT ze dne 25.06.2018:
MK Štěpnice doporučuje RM převod finančních prostředků ve výši 2 000 000 Kč z rozpočtu MK Štěpnice
do rozpočtu odboru investic na realizaci investiční akce Parkování Štěpnice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Na vědomí: EKO, OIN
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2/6/18/ŠT – kamenné zídky mezi domy na sídlišti Štěpnice – původně zde byla pískoviště, nyní se ohrádky
rozpadají – dotaz, zda se počítá s jejich dalších využitím (příp. opravou) – podnět SMM.

3/6/18/ŠT – suchý strom u zastávky MHD Štěpnice Zahrádky – žádost o odstranění - podnět SMM.

4/6/18/ŠT – vykácení bříz u zadního traktu nákupního střediska Albert - dotaz, zda v rámci revitalizace
budou za pokácené stromy vysazeny nové – podnět SMM.
5/6/18/ŠT – chodník zarostený trávou na zastávce MHD Štěpnice U Olšávky – žádost o vyčištění – podnět
SMM.
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6/6/18/ŠT – nefunkční kanály v křižovatce ul. J.E. Purkyně – Husova – podnět SMM.
1. Po dešti zůstává v zatáčce obrovská kaluž.

2. Kanál je zanesený.

7/6/18/ŠT – nepořádek kolem nádob na odpad u NS – upozornit nájemce (Hruška, Albert) na nutnost
provádět pravidelný úklid – podnět SMM.
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8/6/18/ŠT – chodník podél komunikace mezi domy č.p. 1038 – 1051 v ul. Štěpnická – v některých úsecích
se dlažba rozestupuje – podnět SMM.

Ad 3)
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.
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.
Odpověď SMM: Je v řešení, spolupracujeme s projektantem, jakmile bude zpracováno variantní řešení,
dáme komisi na vědomí.
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.
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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.
Dle požadavku MK byly již zadány ke zpracování varianty návrhů:
1. nasvětlení stromu před NS
2. nasvětlení průtahu ul. Štěpnická a Zahradní v rozsahu každé třetí svítidlo.
MK Štěpnice se shodla na realizaci nasvětlení stromu varianta 1 (str. 18 cenové nabídky). Rozhodnutí
o nasvětlení průtahu ul. Štěpnická prozatím odložila – 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.
Odpověď SMM: Stav stromu bude posouzen do konce května 2018 – podnět SMM.
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.
Odpověď SMM: Předmětný strom byl ošetřen v rámci projektu revitalizace sídliště Štěpnice. U topolu byl
proveden bezpečnostní ořez, v současné době by neměl představovat riziko pro obyvatele sídliště.
2/5/18/ŠT – uvolněné obrubníky před domem č.p. 708 ul. Jana Žižky – obrubníky byly poškozeny v lednu
při zimní údržbě.
Odpověď SMM: Dne 18.05.2018 předáno zhotoviteli zimní údržby k zajištění opravy.
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).
Odpověď SMM: Požadavek na výměnu malé bio za velkou byl předán svozové společnosti. V případě, že
kapacita KS bude dostačující, výměnu provedou.
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.
Odpověď SMM: Jedná se zjevně o nevyužívanou zpevněnou plochu. Doporučujeme místní komisi zvážit
zrušení dotčené dlážděné plochy.
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).
Odpověď SMM: Od května fungují nové svozové firmy i nový systém vývozů – dopady se zatím
vyhodnocují, každopádně frekvence vývozů by nyní měla být ve městech nad 15.000 obyvatel cca o 14 dnů
vyšší než v minulosti. Dalším řešením je možnost přistavení dalšího kontejneru nového typu v dané lokalitě
(tzv. antivandal).
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).
Odpověď SMM: Inženýrské sítě nejsou v majetku a správě města. Nelze tedy v této věci poskytnou přesné
informace. Zatím lze sdělit pouze plánovanou opravu vodovodu, která by měla proběhnout v letošním roce.
Dále jsou plánovány nové rozvody metropolitní sítě. Realizaci předpokládáme v příštím roce.
8/5/18/ŠT – doplnit odpadkový koš v blízkosti vchodu do družiny ZŠ Za Alejí.
Odpověď SMM: Koš bude k bočnímu vchodu do družiny během letních prázdnin umístěn.
9/5/18/ŠT – vyvrácená dopravní značka v ul. Revoluční u podjezdu pod tratí do Staré Tenice.
Odpověď SMM: Odstraněno.
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Ad 4)
Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 10.09.2018 v 16:00 hod. v Galerii Slováckého muzea.
Předsedkyně MK ukončila jednání v 18:00 hod.

Zapsala: Martina Hadašová – tajemnice komise

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová – předsedkyně komise
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