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:

10.09.2018
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Program jednání:
1) Zahájení jednání, schválení programu
2) Kontrola zápisu ze dne 25.06.2018
3) Diskuze, různé
4) Závěr

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

Ad 2)
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).
Odpověď SMM: Stav kamenných zídek byl prověřen na místě samém. Díky částečně degradovanému
pojivu se zídky postupně začínají rozpadat. Z bezpečnostních důvodů by tedy bylo vhodné zídky odstranit.
Komise životního prostředí však požaduje zachování těchto zídek a jejich úpravu na „lavičky“. Bude tedy
řešena lokální oprava vypadlých kamenných kostek. Tím se však nezlepší jejich celkový stav. O ukotvení
desek z horní strany zídek však neuvažujeme z důvodu, že je vysoká pravděpodobnost, že při montáži by
došlo k rozpadu zídky.
Pokud přistoupíme k jejich opravě upozorňujeme komisi, že se stále častěji objevují, i v jiných částech
města, stížnosti od obyvatel na mobiliář – místa k posezení, umístěné pod okny na obtěžující hluk, který je
s těmito posezeními spojený zejména ve večerních hodinách.
3/6/18/ŠT – suchý strom u zastávky MHD Štěpnice Zahrádky – žádost o odstranění.
Odpověď SMM: Suchý strom se nenachází na parcele ve vlastnictví města, město není oprávněno strom
odstranit.
4/6/18/ŠT – vykácení bříz u zadního traktu nákupního střediska Albert - dotaz, zda v rámci revitalizace
budou za pokácené stromy vysazeny nové.
Odpověď SMM: Břízy jsou krátkověké dřeviny, kterým nevyhovují suchá a horká letní období posledních
několika let. Z tohoto důvodu postupně odumírají. V rámci projektu revitalizace nebudou břízy dosazeny,
ale uvažujeme o jejich náhradě alejí jiných (vhodnějších) druhů stromů poté, co většina stávajících stromů
dožije. Předpokládáme, že by se mělo jednat o období následujících cca 5 let.
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5/6/18/ŠT – chodník zarostený trávou na zastávce MHD Štěpnice U Olšávky – žádost o vyčištění.
Odpověď SMM: Řešeno prostřednictvím pracovníků VPP.
6/6/18/ŠT – nefunkční kanály v křižovatce ul. J.E. Purkyně – Husova.
Odpověď SMM: Z důvodu absence kanalizace v daném místě, do které by bylo možné vpusť jednoduše
napojit, se jedná pouze o trativod, kde dochází k postupnému vsakování dešťové vody. Přestože bylo
zadáno vyčištění vtokového objektu (šachty s mříží), nelze vyloučit, že po dešti bude stát na vozovce
určitou dobu voda, než dojde k jejímu vsáknutí.
7/6/18/ŠT – nepořádek kolem nádob na odpad u NS – upozornit nájemce (Hruška, Albert) na nutnost
provádět pravidelný úklid.
Odpověď SMM: Nájemníci budou písemně upozorněni na dodržování pořádku v termínu do 17.7.2018.
8/6/18/ŠT – chodník podél komunikace mezi domy č.p. 1038 – 1051 v ul. Štěpnická – v některých úsecích
se dlažba rozestupuje.
Odpověď SMM: Jedná se o relativně nově opravené úseky chodníků, kde k poškození dochází zjevně
pojezdem techniky údržby. Vzhledem k tomu, že opravu i údržbu zajišťovala stejná firma, nárokovali jsme
opravu poškozených úseků chodníku u této firmy jako reklamaci.

Ad 3)
1/7/18/ŠT – rozpočet MK Štěpnice – zůstatek finančních prostředků je 534 800 Kč – informativní zpráva.
2/7/18/ŠT – likvidace trávy na chodnících pomocí postřiku – dotaz od občana, o jaký druh postřiku se
přesně jednalo a zda může být nebezpečný pro psy – podnět SMM.
3/7/18/ŠT – ohrazení prostoru pro nádoby na odpad před blokem č. 11 (vchodu č.p. 1104) – podnět občana
– již dříve obyvatelé žádali o vybudování ohrádky, ale bylo zamítnuto s tím, že by došlo ke zhoršení
výhledu řidičů. Nyní se stává, že lidé po příjezdu autem odtlačí kontejnery na travnatou plochu a na
zpevněnou plochu zaparkují – podnět SMM.
4/7/18/ŠT – podněty paní Kašné – např. parkování v ul. Revoluční, opravy chodníků v ul. Revoluční
a Prokopa Holého, zanedbaný chodníček v ul. Revoluční, odstranění sloupků před podchodem pod tratí
v ul. Husova, vybudování chodníku od pošty podél dětského hřiště ve Štěpnicích. Celý dopis bude předán
odboru SMM k vyjádření – podnět SMM.
Ad 4)
Další jednání MK Štěpnice se uskuteční v pondělí 08.10.2018 v 16:00 hod. v Galerii Slováckého muzea.
Předsedkyně MK ukončila jednání v 17:15 hod.

Zapsala: Martina Hadašová – tajemnice komise

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová – předsedkyně komise
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