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

05. 09. 2018
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A
O
A
A
A
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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)
2/2/2018/MK-RY zajistit mezery, které jsou v keřích šeříku, kudy by mohly vběhnout do vozovky
děti, členové komise požadují zajistit bezpečnost prostoru určeného pro děti - SMM – ve
sledování
2/5/2018/MK-RY vyčistit ucpaný kanál při vjezdu do Mazůrkovy ulice (naproti domu č.p. 85) –
SMM – ve sledování
1/6/2018/MK-RY zda bude možné přistavení kontejneru na elektroodpad – SMM – ve sledování
2/6/2018/MK-RY požadujeme objednat cvičební stroje CX 08,CX 03, CX 05 a workoutovou
sestavu Kentucky XC WO 0301. – SMM – ve sledování
1/8/2018/MK-RY provádět průběžně úklid v prostorách dětského hřiště (nedopalky) - SMM – se
vyjádřila, že v provozním řádu dětského hřiště je zákaz kouření a není v jejich možnostech sbírat
nedopalky cigaret - vyřešeno
2/8/2018/MK-RY členové komise žádají o zprůchodnění chodníku z ul. Mazůrkovy do ul.
V Zahradách, případně vybudování zpevněného chodníku nebo přímo komunikace – SMM –
odpověď - akce není schválena v rozpočtu města. Místní komise má možnost realizace této akce
podpořit finančně – vyřešeno.
3/8/2018/MK-RY umístění kamer z důvodu vykradeného auta, zapsáno dle požadavku občanů –
Městská policie – odpověď: Výhodou je, že Rybárny nepatří mezi části, u kterých je zvýšené
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bezpečnostní ohrožení. Kamery jsou na Moravním mostě a je přehled, kdo vjede do Rybáren –
vyřešeno.
4/8/2018/MK-RY opravit poškozenou dopravní značku v ul. Luční – SMM – bude zadáno servisní
organizaci – ve sledování
5/8/2018/MK-RY opakující se problém s nedodržováním rychlosti, členové MK se domnívají, že
dopravní značka na začátku Rybáren je nedostačující – Městská policie: jedná se o problém
technický, radary nejdou do této části umístit ani nemají k dispozici dostatečný počet. Uličky jsou
úzké, stojící auta podél silnice neumožňují velkou rychlost projíždějících vozidel – vyřešeno.

Ad 3)
Různé:
Členové komise diskutovali o získání prostoru, který by sloužil k setkávání občanů Rybáren
(kulturní dům).
Dále zhodnotili celé volební období a nové požadavky již nevznesli.
V tomto volebním období se komise dohodla, že se už nesejde.
Ad 4)
Předseda poděkoval všem přítomným členům místní komise za jejich práci .

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