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

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

Ad 2)
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 trvá.
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 trvá.
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 trvá.
Ad 3)
1/8/18/ŠT – revitalizace asfaltového hřiště za MŠ Speciální, ul. Revoluční – MK se seznámila s odhadem
rozpočtových nákladů (varianta A a B) – po diskuzi se přiklání k variantě A ve výši 1 060 000 Kč bez DPH.
MK v novém volebním období se k tomuto bodu vrátí a bude komunikovat s příslušným odborem o možné
finanční spoluúčasti – informace SMM.
2/8/18/ŠT – květinová výsadba od č.p. 1080 k MŠ Štěpnická – mulčovací kůra padá na chodník, je-li možné
řešit malou zábranou – podnět SMM.
3/8/18/ŠT – velkoobjemové kontejnery na odpad – zda se opět plánuje přistavení kontejnerů ve 4. čtvrtletí –
dotaz SMM.
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4/8/18/ŠT – přístup k zadní brance do areálu nemocnice od lokality Zahrádky - MK opětovně žádá odbor
správy majetku města o vysypání provizorní cesty drtí (řešeno již v minulosti viz bod 1/9/17/ŠT) – podnět
SMM.
Doporučení pro MK Štěpnice v novém volebním období:
1. Infomapa Štěpnice
2. Nová parkovací místa s přispěním z rozpočtu MK

Ad 4)
Předsedkyně MK v závěru jednání všem poděkovala za společnou práci v komisi a ukončila jednání
v 17:30 hod.

Zapsala: Martina Hadašová – tajemnice komise

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová – předsedkyně komise
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