Zápis z komise revitalizace sídliště Šipší ze dne 13.11.2006
Datum a čas jednání: 13.11.2006,15.30 hodin
Místo konání: malá zasedací místnost MÚ , Vlašský dvůr
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Ing.Suchánek , pí Krupičková, pí Zelingerová, ing.Rybenský
Program jednání:









Zahájení , prezence
Pí Zelingerová –stížnost k realizaci DG Šipší
DG – ing.arch.Kremla – postup prací
Pan Rybenský – webové stránky komise
Pí Krupičková – DH Opletalova ulice
Kontrola zápisu
Různé
Závěr

Zahájení ,prezence
 Jednáním komise byl pověřen předsedou komise pan Martin Hlavatý.Omluvil
nepřítomnost Ing.Jiráska a pí Hnátkové –služ.povinnosti.
 Pan Hlavatý přivítal hosty ,obeznámil přítomné s programem jednání
Pí Zelingerová ,Opletalova 132
 Pí Zelingerová navštívila jednání komise z důvodu , že se jí nelíbí řešení realizace DG
na sídlišti Šipší ,konkrétně plánované kontejnerové stání pod jejími okny.
Konstatovala,že tuto záležitost ještě před jednáním konzultovala s panem architektem
Kremlou a žádá nějaké jiné řešení.
 Ing.arch.Kremla – je to velký problém , protože vždy je nějaký zádrhel ,chápe pí
Zelingerovou a její obavy , pokusí se celou záležitost zkonzultovat s projektantem,ale
nezaručuje,jaký bude výsledek
 Pí Zelingerová – tvrdí , že si prostudovala vyhl.320 a když bude mít 20 podpisů od
spoluobčanů, kteří také nebudou souhlasit s umístěním kontejnerů, tak, dle ní, Město
bude muset „stavbu“ odstranit
 Ing.arch.Kremla – stavební řízení proběhlo v pořádku, a jaké by ona navrhovala
řešení???
 Pí Zelingerová – včlenit popelnice do parkoviště
 Ing.arch.Kremla –ubylo by parkovacích míst
 Pí Zelingerová – oproti parkovišti –jak je ten prostor zeleně
 Ing.arch.Kremla,Ing.Suchánek – nevíme zda by to prošlo Policií,je to v křižovatce
 M.Hlavatý – zkusíme projednat řešení v části nově budovaného parkoviště – zelený
roh přiléhající k ul.Opletalova a Šandova ( proběhne jednání s Policií ČR a
projektantem ). Paní Zelingerovou budeme informovat o průběhu a výsledku jednání.



Závěr komise:Projednat možnost kontejnerového stání v zeleni- ulice Opletalova
132 ,druhou variantou by byla možnost kontejnerového stání v parkovišti.Poté
informovat pí Zelingerovou Věru,Opletalova 132 – zodpovídá ing.arch.Kremla

Ing.arch.Kremla – postup prací
 Práce na realizaci DG probíhají dle harmonogramu. Termín dokončení 1.etapy je
srpen 2007.
Ing.Rybenský –webové stránky
 Ing. Rybenský byl pozván na jednání z důvodu ,aby se upřesnila možnost
prezentování činnosti komise na internetových stránkách města
 Ing,.Rybenský řekl ,že není problém se zveřejněním jak zápisů,fotografií,či jiných
materiálů na internetových stránkách města. Komise jmenovala zodpovědné
osoby, které projdou školením pro obsluhu stránek. Rada města již schválila na
návrh komise na tento post Ing.Jiráska a pí Děkanovskou.
Pí Krupičková – DH Opletalova ulice
 Pí Krupičková v minulosti několikrát navštívila jednání komise ohledně dětského
hřiště v Opletalově ulici ,kvůli hlučnosti a problémům s mládeží
 Vyřešila se záležitost s pověšením sítí, pí Krupičková vznesla ještě požadavek zda by
se nemohlo ještě oplotit tímto způsobem i hřiště na košíkovou
 Ing.Tvrdík ,Ing.Suchánek – fin.prostředky jsou problémem na všechno ( síť by vyšla
cca na 10 000,- Kč)
 Zda by nebyla možnost ten prostor trochu zazelenit i tím dle pí Krupičkové by se mohl
ten hluk trochu rozbít
 Ing.arch.Kremla – přinese na příští jednání skicu možného řešení tohoto prostoru
k diskusi.
Kontrola zápisu
 Smlouva k pronájmu škvárového hřiště – Ing.Suchánek , pravděpodobně je již
podepsaná , nemá informace ,předloží příštímu jednání
 Skříňka u Kauflandu – připomínka – vyřešit odvětrání – Ing.Tvrdík
 Jednání s panem Havlínem ohledně dopisu občanského sdružení Na Studních 70
povede pan Ing.Jirásek ve spolupráci s panem Ing.Suchánkem.Rada města svým
usnesením číslo 902/06 ze dne 18.10.2006 dala souhlas k jednání s panem Havlínem
ohledně výsadby zeleně v lokalitě Na Studních na základě žádosti Občanského
sdružení obyvatel Na studních 70 .Zodpovídá : Ing.Jirásek ,do 31.12.2007 (citace
usnesení). Komise žádá ing. Suchánka o zprostředkování schůzky mezi komisí a
panem Havlínem.
 Ing.Tvrdík – získávání dotací od ČEZu dle informací pí Maixnerové , nepodařilo nic
najít . Pan Suchánek zkusí se ještě podívat po jiném zdroji
 Pan Černý – parkování za restaurací Safari ( Barborka II – na travnaté ploše je pořád a
množí se počet zaparkovaných vozidel)
Opětovně žádáme pana Kubového , velitele Městské policie o přešetření parkování
na travnaté ploše a sdělení komisi, jaké je řešení – zajistí Děkanovská
Různé














Pan Černý – prostor u Barborky II ( restaurace Safari – rozbitý chodník- nebezpečí
úrazu – je nutné , aby SÚ vyzval majitele k nápravě – informaci SÚ zašle technické
oddělení
Ing.Tvrdík – závady , které se letos nestihly odstranit na sídlišti jsou tabulkově
zpracované ,budou přílohou zápisu, nově vzniklé závady se budou do tabulky
doplňovat. M.Hlavatý podotkl , že v letošním roce se udělalo na sídlišti hodně práce
Pí Krupičková – dotaz – co se děje v místě , kde je vyhrazené betonové stání na
kontejnery v Ortenove ulici, (původně tam mělo být vzorové kontejnerové stání).
M.Hlavatý zjistí v jakém stavu je – anebo není – realizace vzorového kontejnerového
stání s formou MVE+ - zajistí M.Hlavatý na příští jednání komise
Poškozený transformátor v Lučanské ulici – je nutné zjistit a oslovit majitele ,
nebezpečí úrazu – zajistí technické oddělení
CC Pasáž – pí Krupičková , mládež dělá hluk, večer je průchod velice problematický ,
časově je to omezeno.M.Hlavatý se pokusí zjistit dle smlouvy v jakém to tam je stavu
–zajistí M.Hlavatý
Pan Nováček – při obchůzkách tyto závady:
- ul.Mazákova –Opletalova je tam díra směrem do Kauflandu
- u lékarny ul.Opletalova problém s kočičkami
- u Lorčáku ( rybníčku,chybí trubky)
- úvoz ( sad) – směr na Kaňk ,lidi ho často využívají na procházky ,
v současnosti se tam nedá projít,nutné vysekat náletové dřeviny
M.Hlavatý – U Kauflandu je nutné odstranit klepadla , které jsou u nových chodníků –
zajistí technické oddělení
M.Hlavatý – u druhého nového chodníku ( U Kauflandu ) - směrem k pískovišti by
bylo dobré odstranit koš anebo ho přemístit blíž k chodníku
Pan Černý – seznam členů rady a zastupitelstva – zajistí Děkanovská ,bude přílohou
zápisu

Příští jednání se koná11.prosince 2006 v 15.30 hodin
v malé zasedací místnosti MÚ ve Vlašském dvoře
Zapsala: Alena Děkanovská
Zápis ověřil e-mailem: Martin Hlavatý

