Zápis z jednání

Setkání starosty města a Místní komise Štěpnice s občany
Přítomni

za město: Ing. Stanislav Blaha, Ing. Čestmír Bouda, Ing. Jaroslav Zatloukal
za MK Štěpnice: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Ing. Dvouletý, MBA,
pí Hadašová, pí Plachá, p. Prachman, Bc. Strýčková, Bc. Víchová, MBA, Mgr. Zapletal,
zástupci odborů MěÚ UH

Omluveni
Místo konání

ZŠ Za Alejí (jídelna)

Datum a čas

18.3.2019 v 17:00 hod.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a slovo starosty města
Prezentace dokončených a plánovaných akcí na sídlištích Štěpnice a Mojmír
Diskuse
Závěr

1. Zahájení a slovo starosty města
Jednání zahájil Jan Pášma, tiskový mluvčí města, který přítomné seznámil s návrhem programu veřejného
jednání. Následně předal slovo starostovi města Ing. Stanislavu Blahovi.

2. Prezentace
V rámci prezentace byly představeny dokončené i plánované akce týkající se sídlišť Štěpnice
a Mojmír.
Co se zrealizovalo:
- Zateplení bytového domu č.p. 1059 a 1185 Štěpnice.
- Parkování Štěpnice – v letošním roce dojde k dokončení vybudování 188 parkovacích míst.
- Revitalizace záhonů v prostranství před NC Albert ve Štěpnicích.
- Vánoční osvětlení stromu před NC Albert ve Štěpnicích.
- Výměna oken centrálního objektu č.p. 1156.
- Revitalizace zeleně – II. etapa a náhradní výsadby.
- Úprava kontejnerových stání – ul. J. Žižky a P. Holého.
- Modernizace a opravy dětských hřišť.
- Údržba lesoparku.
- Nový přístřešek autobusové zastávky u centrálního vstupu do nemocnice.
- Oprava betonového povrchu parkoviště u bytového domu č.p. 1093 – 1095.
- Koncepce statické dopravy Mojmír.
- Obnova sochy „Rodina“ ve Štěpnicích.
Co se plánuje:
- Modernizace dětských hřišť a sportovišť v letech 2019 – 2020 – Mojmír sportoviště mezi
ul. P. Holého a Revoluční; ul. Zahradní u domu č.p. 1157.
- Optimalizace vláhových podmínek u lip – projekt na využití závlahových vaků.
- Opravy betonových komunikací – oprava vozovky před domem pro seniory, rekonstrukce
parkoviště ul. Zahradní 1158 a u restaurace Masáro.
- Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír u ZŠ Za Alejí.
- Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí.
- Cyklotrasa Mojmír – úsek od železničního mostu, ZŠ Za Alejí, Uherskohradišťskou nemocnici
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-

k železničnímu podjezdu.
Architektonická soutěž Centrum Štěpnice.
Modernizace železničního terminálu – nový podchod pod nástupišti až do ul. Revoluční, nový
podchod na místě „Myší díry“.
Regulační plán uvolněného areálu nemocnice – proměna areálu v novou zahradní čtvrť.

Připomenutí:
- Trojbalení tašek k třídění odpadu (možnost vyzvednutí na pokladně MěÚ Uherské Hradiště nebo
v Městském informačním centru).
- Aplikace „Zlepši své město“ – hlášení závad.
- Možnost nahlášení výpadku veřejného osvětlení – na sloupech štítky s ID číslem a QR kódem. Po
přečtení QR kódu mobilním telefonem se vygeneruje e-mail, do těla e-mailu upřesnit závadu a
odeslat.
- Oznámení o výlukách elektrické energie – z kapacitních důvodů nebude město roznášet písemná
oznámení. Informace na úřední desce, vývěsní skříňky místní komise.
- Svoz velkoobjemového odpadu 13.4.2019.

3. Diskuse
1/2019/setkání/ŠT – zahájení „II. etapy Nové Štěpnice“/ Zahrádky
Ing. Blaha – jako město jsme pro II. etapu, ale v současné době nevíme, kdy bude zahájena, investora již
máme, ale máme i skupinu, která je proti výstavbě, vše má v kompetenci odbor SŽP, který se musí
vypořádat se všemi podněty a námitkami.
2/2019/setkání/ŠT – kontejnery na hliníkový odpad a na olej
Ing. Blaha – možnost vhazovat hliníkový odpad do plastů, následně se vytřídí. Chceme kontejnery na
hliníkový odpad rozmístit ve vhodné dostupnosti po městě. Kontejner na olej je umístěný u domu č.p. 1089
ve Štěpnicích, kontejnerů na olej je nyní po městě 26. Na webových stránkách je mapka, kde jsou
zakreslena místa, kde jsou kontejnery umístěny.
3/2019/setkání/ŠT – špatný povrch na hrázi podél řeky Moravy - lokalita od nájezdu na železniční most a
podél výběhu pro psy
Ing. Blaha – pozemek patří Povodí Moravy, v rámci dotací zde byla provedena protipovodňová opatření a
nyní není možné do cesty zasahovat, nejedná se o pozemek města. Čekáme na konec udržitelnosti
projektu, aby se zde mohla realizovat cyklostezka s vhodným povrchem.
4/2019/setkání/ŠT – nedostačující kapacita kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) u domu
č.p. 1161 a ostatní bloky ve Štěpnicích
Ing. Blaha - potřeba hlásit na odbor SMM, aby se situace prověřila.
5/2019/setkání/ŠT – špatný stav a vzhled ulice Nádražní
Ing. Blaha – budou se realizovat opravy v souvislosti s rekonstrukcí Masarykova náměstí. Bude se zde řešit
i dopravní situace. Stávající stav ulice není pro město lichotivý.
6/2019/setkání/ŠT – hospic v areálu nemocnice
Ing. Blaha – podpora hospicové péče je významnou prioritou, zóna v opouštěném areálu nemocnice se jeví
jako vhodné místo. Město bude podporovat vznik hospice.
7/2019/setkání/ŠT – autobusová zastávka u domu č.p. 1549 a zastávka ve Staré Tenici
Ing. Blaha – ve Staré Tenici se zastávka projektuje, bude se realizovat v brzké době. U domu č.p. 1549 se
bude zastávka posunovat do zeleného mezipruhu. Přístřešky u zastávek se vyměňují průběžně.
8/2019/setkání/ŠT – výsadba lip
Ing. Blaha – lípa není vhodná k výsadbě do města. V rámci projektů řeší výsadbu projektanti, aby stromy
do celkového vzhledu zapadly.
9/2019/setkání/ŠT – rezidentní parkování na sídlišti Mojmír
Ing. Blaha – v řešení je rezidentní parkování na Mojmíru, principiálně se jednou ročně uhradí poplatek za
vyhotovení parkovací karty, který nebude finančně nákladný. Cílem je, že ten, kdo v dané lokalitě trvale
nebydlí, tak zde dlouhodobě nezaparkuje. Bráníme se myšlence „konkrétní auto - konkrétní parkovací
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místo“. Bude potřeba vydiskutovat zjednosměrnění Husovy ulice.
10/2019/setkání/ŠT – stanovení počtu parkovacích míst developerům
Ing. Blaha – územní plán má stanovený určitý koeficient motorizace. Nyní se schvaluje nový územní plán,
koeficient jsme změnili, na dnešní parametry je potřeba budovat více parkovacích míst. Chceme, aby se při
výstavbě nových domů počítalo se suterénem, kde by auta mohla parkovat. Není cílem, abychom veškeré
plochy kolem domů zastavěli parkovacími místy, musí zde být prostor pro zeleň.
11/2019/setkání/ŠT – Husova ulice – špatná dopravní situace
Ing. Blaha – stání aut zde tolerujeme, jelikož jsme si vědomi špatné situace na této ulici. Chceme udělat
opatření, aby se zde situace zlepšila.
12/2019/setkání/ŠT – nedostatek laviček u Domova pro seniory ve Štěpnicích
Ing. Blaha – potřeba nahlásit na odbor SMM, aby se situace prověřila.
13/2019/setkání/ŠT – oplocení dětského hřiště před blokem 17 ve Štěpnicích, z důvodu rozšíření
parkoviště
Ing. Blaha – potřeba nahlásit na odbor SMM, aby se situace prověřila.
14/2019/setkání/ŠT - strom u domu č.p. 1054
Ing. Blaha - potřeba nahlásit na odbor SMM, zaměstnanci stav prověří. O kácení stromů rozhoduje odbor
SŽP, který vydává povolení ke kácení.
15/2019/setkání/ŠT – modernizace železničního terminálu
Ing. Blaha – nyní se čeká na rozhodnutí Zlínského kraje, smlouvy s vlakovými přepravci byly podepsány,
nyní se musí vše doprojektovat, není to akce města, ale Správy železniční dopravní cesty.

4. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. Setkání bylo ukončeno v 18:35 hod.

Zapsala: Mgr. Martina Slavíková, tajemnice MK Štěpnice

Ověřila: Mgr. Marie Martykánová, předsedkyně MK Štěpnice
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