Zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Datum a čas konání: 30.11.2009
Místo konání: zasedací místnost MÚ ,Václavské nám.182
Přítomni: viz.prezenční listina
Hosté: Ing.Jäger –ředitel TS, p.Vašíček, p.Kozák, ing.arch.Kremla
Program:
-

zahájení , prezence
otázky k řediteli TS
nové dětské hřiště –vnitroblok
řešení odpovědi – dotaz OSM
kontrola zápisu
různé

Zahájení, prezence
-

Předseda komise přivítal členy i hosty na posledním jednání komise v letošním
roce. Obeznámil přítomné s programem a jednání zahájil.

Návštěva ředitele Technických služeb
-

pan Kozák prezentoval svůj návrh ohledně čištění ulic spojený i se sekáním ( viz
předcházející zápisy ), ušetřilo by se větší množství finančních prostředků a
nemusela by být tak častá frekvence úklidů
Pan ředitel vysvětloval problémy, které mají se stávajícím systémem,
s umísťováním značek ( občané tyto značky odcizují - je to drahá záležitost,
rozmísťování značek o sdělování doby úklidu stojí TS polovinu rozpočtu)
Členové komise navrhují zkusit vyhlašování doby úklidu za pomoci městského
rozhlasu
Pan ředitel TS informoval , že na příští rok mají rozpočet velmi nízký, budou
muset hospodařit s minimem fin.prostředků;neodříká se nezkusit i jiné metody,
budou o tom uvažovat
Je ustaven správce dětských hřišť (má jich tedy více), není tedy možné, aby byl
přítomen stále jen na jednom.

Nové dětské hřiště – vnitroblok –Ing.arch.Kremla
- Ing.Jirásek informoval, že slyšel zatím jen kladné ohlasy,
- DH vzniká za pochodu, ve složitých klimatických podmínkách, velkým problémem
je zatravnění, není možné prostor udržet ve stavu, aby se tam neběhalo, (prostor
byl uzavřen, označen, aby se tam nevstupovalo, bohužel se to nerespektuje;)
- Byl vznesen dotaz, proč již není vyvěšen provozní řád. Na vznikající novém
dětském hřišti je výroba tabule s návštěvním řádem součástí dodávky hřiště.
Bude v brzké době umístěn na dvou vstupních místech.
- Jsou tam již instalovány čtyři odpadkové koše. Dle ředitele TS bude problém
s odvozem odpadků, protože v rozpočtu se s tím nepočítalo,
- Ing.arch.Kremla – koše jsou nainstalovány – následně se to musí vyřešit mezi
technickým oddělením a TS
- O tom, co se stane se starým dětským hřištěm se rozhodne na jaře roku 2010
OSM – žádá doporučení na řešení bývalé výměníkové stanici v ulici Mazákova. Členové
komise navrhují – služebna Městské policie

Kontrola zápisu:
- bikrosová dráha – dle sdělení odboru investic bude se realizovat na jaře
- jednání s DI ( ohledně zjednosměrnění ulice J.Palacha) - pan Kozák navštívil DI,
mluvil se zástupcem DI, jsou ochotni jednat, ale aby se mohl někdo k něčemu
vyjádřit, musí mít podklady, které oni nemají , RM pravděpodobně zatím žádnou
iniciativu nevyvinula
- plnění usnesení – odbor investic - usnesení č. 341/09 - ve věci se angažuje pan
MST Vančura, projekt je hotov ve fázi studie včetně majitele sítí, ČEZ, RWE,
Telefonica, VHS
- usnesení č.34/09 – a)pův.záměrem byl ještě ze strany MST Benady udělat
oplocené osvětlené parkoviště, se závorou ( placené).Po odchodu MST.Benady,
který akci podporoval,odb.investic neměl další zadání;OI by doporučoval anketním
způsobem zjistit, zda by tato forma parkování vyhovovala občanům sídliště,anebo
by stačila jenom volná asfaltová plocha,v roce 2009 nebyly na tuto akci vymezené
fin.prostředky; b) je zadaná studie
Různé:
- pan Vašíček – dotaz na pana Tvrdíka, že by chtělo bytové družstvo ( Opletalova
ul.) příspěvek od Města na výstavbu ztraceného bednění ve výši cca 30 000,- Kč
na realizaci květinových záhonů před domem Zda-li je to možné, poté by se oni
sami starali o okolí a květiny. Pan Tvrdík prozatímně potvrdil, že to možné je, ale
on sám o tom nerozhoduje, musí si napsat žádost na odbor správy majetku –
technické oddělení
- dotaz kdy bude v provozu nový výjezd z parkoviště Kauflandu – ve čtvrtek
odpoledne je kolaudace ( 3.12.)
- předseda komise byl velmi rozladěn nejasnostmi v přenosu informací mezi RM a
příslušnými odbory města prostřednictvím zápisů RM
Příští jednání se koná dne 25. ledna 2010 v 15.30 hodin
v zasedací místnosti MÚ Václavské nám.182
Závěrem předseda komise poděkoval všem členům za práci v komisi a popřál všem
zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2010.
Zapsala: Alena Děkanovská
Zápis ověřil: Ing.Zdeněk Jirásek

