Zápis ze schůze Osadního výboru Karpentná ze dne 29.06.2015
Předseda OV seznámil členy OV s řešením požadavků
21.5.2015.

na město Třinec ze své schůze

1) V rámci budoucí správy nového objektu vysvětlil místostarostům p. Kozlovskému a
Mgr. Kaletovi, že Osadní výbor nemění jednotné stanovisko uvedené v bodu 2
zápisu ze schůze dne 21.5.2015. Iniciativu pana Sztefka považuje OV za iniciativu
Tělovýchovné jednoty. Informoval o požadavku pana Sztefka na paní starostku ze
dne 22.6.2015, kde ( v rozporu s jednotným stanoviskem OV ze dne 21.5.2015)
žádá, aby správu celého parku vykonával odbor školství a informuje o ochotě
Tělovýchovné jednoty převzít správu objektu. Členové výboru potvrdili původní
stanovisko a požádali pana Sztefka o vysvětlení. Podle něj žádost podal proto, aby
byla připravená náhradní varianta pokud by město nesouhlasilo s návrhem
Osadního výboru. Bylo dohodnuto, ža nadále bude prosazováno jednotné
stanovisko ze dne 21.5.2015. Předseda dále informoval, že místostarosta města
Mgr. Kaleta přislíbil svolání jednání k této problematice začátkem července.
2) Předseda OV obdržel na odboru investic informaci, že u prodloužení vodovodu
doposud řeší majetkoprávní záležitosti. U územního rozhodnutí na výstavbu
chodníku od autobusové zastávky ke škole se dále prohlubuje skluz oproti původním
příslibům města z „Hovorů s občany“ na podzim r. 2013, kde se předpokládalo
vydání územního rozhodnutí na jaře r. 2014. Odkloněním přejezdu stavebních strojů
na tuto komunikací se zvýšilo riziko úrazu, zejména děti navštěvujících školu.
3) Po získání informací o cenových možnostech města u výkupu pozemků navštívil
předseda OV majitelku pozemku bývalého hřiště nad školou paní Zmeltovou a
poprosil ji, zda by nezvážila odprodej tohoto pozemku (zhruba 8 arů). První reakce
byla zcela zamítavá, až po vysvětlení problematiky s bezpečností dětí a parkování
slíbila, že zváží odprodej pruhu v šířce zhruba 10m podél silnice. O svém rozhodnutí
bude informovat členku OV Mgr. Gill.
4) Pokud se týká požadavku odboru školství na stanovení priorit akcí v parku (oprava
plotu, dětské prvky, oprava střechy srubu) osadní výbor soudí, že je nutné oddělit
požadavek na dětské prvky jako rozšíření standardu parku a nezbytné opravy plotu
a střechy. Město by mělo posoudit technický stav plotu a střechy a rozhodnout, zda
vyžadují opravu tak, aby se předešlo dalším škodám na majetku.
5) Požadavek na řešení nebezpečného stavu MK u občana Rusnoka č.p. 97 byl
odborem dopravy operativně vyřešen dočasně umístěním sestavy směrových
desek. OV vzal na vědomí navrhované definitivní řešení, mělo by být v souladu
s bezpečností silničního provozu
6) Na výstavbě přeložky EI/11 přetrvávají problémy s dočasným uzavíráním MK
v serpentině. Řešení problémů s pracovníky stavby je neefektivní, při jednání slíbí
nápravu, ale nesplní. Požadavek ŘSD na pořizování fotodokumentace, a tím
„udávání“ řadových řidičů považujeme za nedůstojné a neřeší okamžitý stav.
Žádost o větší informovanost občanů u uzavírání MK nebyla ze strany stavby
vyslyšena. Podle informací Ing. Strakoše budou uzavírky narůstat při pokládání
mostních konstrukcí.
Město by mělo zajistit, aby do doby delších uzavírek
v souvislostí s montáží konstrukce vozovky, byl dokončen provizorní přejezd
(přemostění) z místní částí „Na úbočí“ směrem k restauraci u Černého Kohouta.
Požadavky na město.

1) Svolat jednání s kompetentním vedením stavby k ujasnění dalšího
postupu prací a k řešení krátkodobých a případně delších uzavírek MK
v serpentině. Na toto jednání přizve OV dotčené občany.
2) Zařadit přípravu a realizaci chodníku od zastávky autobusu ke škole mezi
prioritní investiční akce.
Zapsal: předseda OV – Karel Woznica
V Třinci 3.7.2015

