Komise:
Datum :
Přítomni:

Číslo materiálu : 5/02
Komise pro městská sídliště
19.1.2015, v 15.30 hodin
Ing.Jirásek, M.Králik, Ing. Exner, Š.Tesárková, J.Beránek, J.Kozák,
Ing.Majznerová, Ing.J.Kropáček CSc.,Ing.Vališ, J.Ostrihoň, J.Cihlářová,
D.Zbranková, D.Papaj, M.Janásková, J.Suchánek, RSDr.V. Holub, O.Hlavatý
M.Hlavatý, Ing.Janál
J.Čermák, P.Berka,Z.Dvořák
Mgr.L.Pečenka, L.Průcha, J.Adamová

Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 16.2.2015, v 15.30 hodin – zasedací místnost MÚ, Václavské nám. 182
1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
bere na vědomí zápis z komise pro městská sídliště ze dne 19.1.2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1.Zahájení jednání, přivítání členů, prezence
2.Organizační záležitosti
3.Volba předsedy komise
4. Různé

1.Zahájení jednání, přivítání členů, prezence
2.Organizační záležitosti
Úvodní jednání zahájila koordinátorka pro komisi pro městská sídliště pí Děkanovská.
Seznámila přítomné s programem jednání. Po prezenci následovalo předání jmenovacích dekretů
a představení nových členů.
3.Volba předsedy komise
Ve veřejné volbě byl navržen jeden kandidát, který byl jednomyslně zvolen.
Předsedou komise pro městská sídliště se stal Ing. Zdeněk Jirásek.
4. Různé
Po zvolení předsedy komise se pan Ing. Jirásek ujal řízení komise. Nejdřív poděkoval za důvěru
a krátce seznámil přítomné s úlohou a účelem komise rady města, jako poradního orgánu.
Členství v komisi je dobrovolná bezplatná funkce. Konstatoval, že považoval za velmi přínosné,
že v minulém období byl jmenován i oficiální zástupce ze sídliště Hlouška, ve funkci
místopředsedy komise. Navrhl, aby jim stal pan Michal Králík. Členové komise jeho návrh
odsouhlasili.
Diskuse k frekvenci jednání a době konání
- K diskusi předloženo téma k organizaci, frekvenci a hodiny jednání
- Ing. Jirásek - Komise má hodně členů, nebude se moct vyhovět všem, je nutné se
dohodnout na termínu jednání a hlavně době konání. Navrhl, aby se komise scházela cca
jednou za 4 až 6 týdnů v čase stejném jako bylo v minulosti, t.j. 15.30 hodin – program
jednání by byl rozdělen na dvě části, vždy jeden blok by se věnoval sídlišti Šipší a druhý
blok sídlišti Hlouška (Puškinská) a časy bloků by se střídaly.
- M.Králik – dle jeho názoru, ze začátku cca po dobu tří měsíců by ponechal vše jako doposud
a pak by se i dle účasti mohla zvolit jiná alternativa.
- Ing.J.Kropáček, CSc. – lepší by byl jeden čas, nestřídat bloky, lépe se na stejný režim zvyká
- J.Cihlářová – dojíždí, pro ní je lepší doba jednání co nejpozději, ale bude se snažit
přizpůsobit

-

Podobně, tedy rozdílně, se vyjádřili i ostatní členové komise
M.Hlavatý – poradní hlas – navrhl spolu s pani Majznerovou, že by bylo vhodné s pozvánkou
na jednání dopředu poslat i program. Mělo by to výhodu v tom, že členové komise se
mohou k jednotlivým bodům připravit a bude zřejmé, jak budou časově témata navazovat.

Závěr: Komise se dohodla na termínu příštího jednání (16.2.2015 – pondělí) a dobu
konání prozatím ponechala na 15.30 hodin. Program se bude zasílat s elektronickou
pozvánkou
Jednací řád pro diskusi
- Na konci minulého volebního období, na posledním jednání, předložil Ing.Vališ návrh na
jednací řád pro diskusi. Dodržováním známých pravidel by se vneslo na jednání více kultury
a jednání by byla efektivnější.
- Předložený návrh bude diskutován na dalším jednání:
 Do diskuse se bude každý hlásit
 Slovo uděluje a odnímá řídící diskuse
 K danému tématu se může každý vyjádřit maximálně 3x
 Délka každého příspěvku bude časově limitována – maximálně tři minuty,
 o případném prodloužení o další minuty rozhodne řídící diskuse
 do „různého“ mohou být předneseny od každého nejvýše dvě připomínky
Žádost o nápomoc při bakalářské práci – pan Samuel Pečenka
- pan Pečenka oslovil komisi, zda by mohla být nápomocná při poskytování informací o sídlišti
Hlouška – píše BP, ve které hodlá provést analýzu sídliště, jak se tady lidem žije
- Pan předseda sdělil, že ve středu 21.1.2015 je plánována schůzka s panem Pečenkou –
kdo by měl zájem, může se jednání účastnit
- Členové komise při diskusi navrhovali taky zpětnou vazbu, aby byla komise informovaná o
obsahu práce (pan Vališ navrhoval i právně vše ošetřit)
Citace návrhů na činnost od pana Berky (zasláno elektronickou poštou k diskusi):
Bude projednáno na dalších jednáních.
 realizace rekonstrukce veřejných sportovišť
a) hřiště Palachovka , dopoledne škola, odpoledne a víkend veřejnost
b) hřiště Průmyslovák;
 současné podmínky pro náctileté jsou jedno z největších selhání vedení radnic. Všichni
víme, že pokud se děti v tomto věku nudí co následuje;
 doporučuji navštívit např. Zruč a žasnete co se děje ve sportu a nejen ve sportu.
 Cesta, úvoz k rozhledně, což je jediná procházka pro bydlící na sídlišti a okolí. Příjemná
investice, která vybízí k procházkám upravenou cestou, doplněním laviček, mohli by být i
atrakcemi na cvičení, které rostou všude v okolí.
 Rád bych konečně řešil parkování nejenom na sídlišti, ale kompletně i v Šipší - jak
jednoduché, jen dát zákaz stání v jednom směru a zprůjezdnit ulice. Pokud někdo chce
parkovat, může ve všech ulicích jen udělá o dvacet kroků navíc.
Oblasti činnosti komise
-

Z vedení města komise obdržela níže uvedené náměty – témata k činnosti.
Komise se jimi bude zaobírat na příštím jednání
Témata:

-

Koncepce zeleně (keře a stromy) – s komisí živ. Prostředí
Dětská hřiště, outdooorová hřiště, hřiště pro důchodce
Veřejné WC
Pasáž – využití, co by zde obyvatelé chtěli, bezpečnost
Parkování (zálivy)

-

Co vám chybí na sídlišti
Informační systém na sídlišti – panely s čp
Kontejnerová stání
Úprava ploch trávníků (obrubníky)
Rorýsy, budky atd.
Cesta na Kaňk + přechod
Chodník na Kaňk od Kauflandu
Bezdomovci + Charita – spolupráce s městem
Bloková čištění

Regenerace sídliště Šipší – II.etapa, část A a část B - vnitroblok
-

-

K projektu proběhla již diskuse v minulém roce na jednání komise opakovaně
Pan předseda předložil k nahlédnutí část dokumentace k diskusi. Informoval, že
oslovil v loňském roce předsedy společenství, které se nacházejí v okolí předmětné
lokality, byl překvapen, že ze strany obyvatel nebyla žádná odezva ani reakce, skica
byla vyvěšena i ve vývěsce u Kauflandu.
Proběhla další diskuse, část členů byla proti realizaci protihlukové stěny, kterou si
vyžádal hygienik
Jednání by operativně přizván Ing. Janál – vedoucí odboru investic, aby zodpověděl
dotazy
pí Janásková – DH hlučné, v případě realizace protihlukové zdi se znehodnotí cena
bytů v okolí
p.Vališ – byl téhož názoru
Předseda komise i někteří členové naopak považovali řešení za přijatelné
Pan Janál požádán o doplnění informace – zda je nutná protihluková betonová zeď,
zda pergoly pro část B nemohou být jiné konstrukce
Pan Kozák – návrh, zda by v tom prostoru (část B) nemohlo být dopravní hřiště
Na příštím jednání se bude pokračovat v diskusi k části B
Ing. Majznerová - má stejný názor jako oba diskutující (Ing.Vališ a pí Janásková).
Nelíbí se jí vůbec ty zastávky, jsou dle slov pí Majznerové zbytečně masivní, navíc ty
v Havířské stezce jsou blízko stínu stromů. Lituje také sousedy pana Kozáka, když
vidí obrovskou tmavou zeď, která podepírá tréninkové hřiště. Při cestování vlakem
jsou vidět i jinak navržené opěrné zdi nebo svahy, často velmi příjemné na pohled.
Přivítala by, aby na vyjádření k tématům byl dán krátce prostor všem členům komise.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal : Bc. Alena Děkanovská, DiS.
Elektronicky ověřil : Ing.Zdeněk Jirásek

