ZÁPIS č. 6/2015
z jednání místní komise Vésky dne 01. 06. 2015 v kanceláři hasičské zbrojnice ve Véskách.
Přítomni: Tatařík, Švejcar, Mgr. Hrobařová, Havránek, Ing. Tylšarová, Dovrtělová
Omluveni: Bc. Nekolová, Knot
Host:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého jednání
3. Podněty a připomínky
4. Závěr

Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise pan František Tatařík, který přítomné seznámil
s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.

Ad. 2
25/8/2012/VE – MK žádá o rozšíření prostoru pro popelnice vedle hospody. Chtěli bychom
místo rozšířit a také zpevnit. Popelnice se do stávajícího prostoru dostatečně nevměstnají a
často brání v průchodu po chodníku – v odpovědi od OŽP z 2. 11. 2012 není zřejmé zda OŽP
požádal o vydání územního souhlasu či nikoliv – obdrželi jsme odpověď od OŽP, bereme ji
na vědomí. Prozatím ponecháme obě sběrná místa a vyhodnocení situace uděláme v dubnu
2014 – MK konstatuje, že obě sběrná místa v ulici Na Dědině současně vyhovují požadavkům
obyvatel. MK ale zároveň navrhuje rozšíření o jedno sběrné místo v prostoru křížení ulic
Nová a Ovocná (viz mapa). Zvýšením počtu sběrných míst se zkvalitnilo třídění odpadu ve
čtvrti. – obdrželi jsme odpověď od OŽP – přesto ale MK trvá na vybudování nového sběrného
místa – ve sledování
6/3/2014/VE – MK žádá o opravu výtluků v ulici Nová (viz mapa i foto) – obdrželi jsme
odpověď od OD. Oprava výtluků v celé čtvrti bude provedena do konce června – částečně
splněno. V ulici Na Krajině, Květinová a Ovocná je nutno dokončit opravy – obdrželi jsme
odpověď od OD, ze které vyplývá, že další požadavky na opravy komunikací budou
realizovány v rámci rekonstrukce kanalizace v ulici Na Krajině a Květinová – ve sledování
8/3/2014/VE – MK upozorňuje na drobné trhliny a praskliny v celém úseku od obchvatu
(ulice Zámostí a Na Dědině) až po začátek MČ Sady – Obdrželi jsme odpověď od OD –
Jelikož v průběhu posledního roku nebyla sjednána náprava, MK důrazně žádá o opravy
prasklin a propadlin v úseku ul. Zámostí a Na Dědině – ve sledování - odbor dopravy

22/8/2014/VE – MK žádá o odstranění nebezpečné lípy u kapličky sv. Anny v ulici Na
Krajině (viz. mapa) – ve sledování

23/9/2014/VE – MK žádá o prověření možnosti umístění sběrných nádob na použité oděvy –
ve sledování - odbor životního prostředí
25/9/2014/VE – MK žádá o kontrolu parkování v MČ Vésky, z důvodu ničení nově
opravených chodníků a zelených pásů – ve sledování – Městká policie
27/9/2014/VE – MK žádá o odstranění nánosu posypového materiálu a ul. Ovocná od
autobusové zastávky „Vésky, horní konec“ po bývalý vlakový přejezd – ve sledování – odbor
dopravy
6/2/2015/VE – MK upozorňovala v roce 2014 v bodě - 9/3/2014/VE – MK upozorňuje na
propad vozovky na silnici I/50 v úseku asi 300 m od olšavního mostu (viz mapa) – OD předal
připomínku na ŘSD, dosud ale nedošlo k nápravě uvedených skutečností, proto žádáme OD o
zjištění na ŘSD v jakém stádiu je problematika řešena – odbor dopravy – ve sledování
7/2/2015/VE – MK reaguje na stížnost občanů, na velmi špatnou schůdnost schodů v prostoru
za hlavní vstupní bránou hřbitova v Sadech, především v zimních měsících, kdy z důvodů
vyššího náklonu schodů (nášlapných stupňů), vzniká nebezpečí úrazu především starších
spoluobčanů. Domníváme se, že by bylo vhodné prověřit možnost záruční opravy, či sjednání
opravy s firmou zhotovitele – odbor životního prostředí – ve sledování
14/4/2015/VE – MK žádá dokončení travnatých ploch podél ulice Na Dědině, zejména
dosypání zeminy a zatravnění – odbor dopravy – ve sledování
15/5/2015/VE – MK schválila termín veřejného setkání se starostou města a to 21.09.2015 odbor KST – na vědomí
16/5/2015/VE – MK komise žádá o převedení finančních prostředků na odbor dopravy, dle
nástinu na dobudování chodníků od č.p. 168 (Abrhámovi) směrem po železniční přejezd –
odbor ekonomický
17/5/2015/VE – MK upozorňuje na prasklinu před domem č.p. 153 a navrhuje její opravu
zavčasu, kdy náklady budou ještě nízké – odbor dopravy
Ad. 3
18/6/2015/VE – MK upozorňuje na neutěšený současný stav hřiště a jeho okolí, v souvislosti
s tím navrhuje možnost správcovství, nejlépe někoho z místních občanů
tajemník městského úřadu a sportoviště města
19/6/2015/VE – projednat s odborem architektury možnost opravy pomníků u azylového
domu, vlastními prostředky
předseda MK Vésky
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast.
Schůze skončila ve 20:15 hod. Příští jednání MK se koná dne 10.08.2015 v 19:00 hodin.

předseda MK František Tatařík
zapsal tajemník MK Luboš Dovrtěl

