ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 26. 3. 2015
Přítomni:
Zapisovatel:
Omluveni:

J. Nešvarová, M. Andrt, P. Čermák, M. Janečková, P. Macková,
E. Reifová., J. Veselý
M. Macková
K. Kováčová

Jednání komise zahájil a vedl politik Zdravého města a Místní agendy 21 Mgr. Ing. Miroslav
Andrt.
Program komise
1)
2)
3)
4)

Pozvánky na akce
Memorandum o spolupráci
Kulatý stůl
Ostatní

1. Pozvánky na akce
-

-

Koordinátorka ZM pozvala členy komise na happening Hodina Země, který se
uskuteční v sobotu 28. 3. 2015 na Novém náměstí. Bude zhasnuto veřejné osvětlení
na Novém náměstí a nasvícení kapličky v Bezručových sadech. Pro účastníky bude
připraven doprovodný program.
Dále informovala o zapojení do celorepublikové akce Uklidmě Česko ve spolupráci se
Skautským střediskem Štětí, která se uskuteční v sobotu 18. 4. 2015. V rámci akce
bude uklizena černá skládka v serpentinách.

2. Memorandum o spolupráci
-

-

Místostarosta pozval členy komise na jednání Zastupitelstva města, které bude
probíhat 16. dubna od 17 hodin na Velkém sále Kulturního střediska. Na
zastupitelstvu se mimo jiné bude schvalovat uzavření Memoranda o spolupráci mezi
Odborem pro sociální začleňování, Úřadu vlády ČR a Městem Štětí.
Proběhla diskuze nad sociální a bytovou situací ve Štětí.

3. Kulatý stůl
- Místostarosta požádal přítomné o zamyšlení nad tématem kulatého stolu z pemza
problémů vzešlých z Fóra Zdravého města.
- Komise navrhuje uskutečnit dne 21. 5. 2015 na malém sále Kulatý stůl na téma
„Policie a doprava“.
4. Ostatní
- P. Čermák oznámil komisi, že ukončuje pracovní poměr ve společnosti Mondi. Firma
navrhne jiného zástupce na člena komise.
- Pí. Reifová poděkovala městu za bezbariérovost přechodů.
- Pí. Nešvarová upozornila na nepořádek v prostorách okolo objektu Sport Baru Fair
Play a špatný stav chodníku za tímto objektem směrem ke sběrným surovinám.
- Diskuze nad bezbariérovosti Speciální základní školy.
- Pí. Reifová upozornila na chybějící přechod u nově vybudované autobusové zastávky
v Bezručových sadech. Děti zde bezhlavě pobíhají po výstupu z autobusu.

- Pí. Janečková se dotázala na možnost zamezení konání Technoparty v Hoštce,
z důvodu rušení nočního klidu po 22 hodině, vysoká míra hlučnosti trvající přes celou
noc a po celý víkend.
- Pí. Reifová pochválila činnost p. Nováka z Odboru sociálních věcí. Mnoho občanů se
na něj s důvěrou obrací.
- Pí. Reifová upozornila na obtěžování osob, přicházejících z nádraží Štětí, mládeží
posedávající na lavičkách umístěných na Horově stezce.
- Pí. Nešvarová pochválila MěPol za okamžitý zásah při zjištění automobilu parkujícího
na chodníku.
- Pí. Reifová – pro cyklisty není ve Štětí přátelské prostředí, v některých městech je i
v jednosměrné ulici vytvořen pruh pro cyklisty. U nás by bylo možné vytvořit pruh pro
cyklisty od autobusového nádraží přes ulici Dlouhá až na Nové náměstí, zároveň by
bylo zapotřebí vytvořit pruh pro cyklisty na pěší zóně. Místostarosta reagoval,
že v novém územním plánu by se cílové skupině cyklisté měl dát větší prostor.
- Dotaz pí. Reifové jestli by bylo možné rozšířit pracovní dobu urologa MUDr. Milana
Lisce
- Další komise se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. od 16 hodin.

Jana Nešvarová
předsedkyně komise
Zapsala: Macková Martina, 26. 3. 2015

