ZAPIŠ č. 10/2016
z jednání místní komise Vésky dne 07. 11. 2016 v kanceláři hasičské zbrojnice ve Véskách
- 19:00 hodin.
Přítomni: Tatařík, Ing. Tylšarová, Dovrtělová, Mgr. Hrobařová, Knot, Švejcar
Omluveni: Bc. Nekolová, Havránek,
Hosté: Jana Běhávková, Irena Habarová, Marek Šimek
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
6/3/2014A^E - MK žádá o opravu výtluků v ulici Nová (viz mapa i foto) -obdrželi jsm e
odpověď od OD. Oprava výtluků v celé čtvrti bude provedena do konce června - částečné
splněno. V ulici Na Krajině, Květinová a Ovocná je nutno dokončit opravy - obdrželi jsm e
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 MC Sady Obdrželi jsm e odpověď od OD Jelikož v průběhu posledního roku nebyla sjednána náprava, M K důrazně žádá o opravy
prasklin a propadlin v úseku ul. Zámostí a Na Dědině
ve sledování -

odbor dopravy

17/5/2015/VE - MK upozorňuje na prasklinu před domem č.p. 153 (v ulici Na Dědině) a
navrhuje její opravu zavčasu, kdy náklady budou ještě nízké
odbor dopravy
32/10/2015/VE - MK projednala návrh Správy majetku města na zřízení přechodu ve čtvrti
Vésky, v ulici Na Dědině “horní konec“, věetně úvodní studie. Tento krok pokládá MK již
několik let z bezpečnostních důvodů za potřebný a nutný, s předloženým návrhem plně
souhlasí. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky, které měla MK k dispozici, byly
převedeny na aktuální dokoněení opravy části chodníků (dlouhodobě kritizováno občany),
žádá MěÚ Uherské Hradiště o plnou úhradu nákladů spojených s realizací zmíněného
přechodu. Vzhledem k nebezpečné situaci a nedodržování stanovené rychlosti řidiči, MK

rovněž žádá MěÚ Uherské Hradiště o brzkou montáž světelného ukazatele rychlosti
v inkriminovaném místě.
odbor správy majetku města
1/1/2016A^E - MK navrhuje přesun místa pro kontejnery na odpad, z prostoru sousedství
pohostinství, do prostoru bývalého pomníku vedle hasiěské zbrojnice. Zároveň doporučuje
zřízení nového sběrného místa na křížení ulic Nová a Ovocná.
odbor správy majetku města
2/2/20lóA/^E - MK upozorňuje na praskliny v ulici Na Pastvišti. Navrhuje prověřit,
případnou záruku.
odbor správy majetku města
6/4/2016/VE - MK projednala předložený návrh úpravy návsi ve Véskách a po bouřlivé
diskuzi má k navrhovanému plánu tyto připomínky:
- parkoviště podél komunikace Na Mimově, řešit jako šikmé, nikoliv podélné
- vjezd do domu č.p. 73 je fakticky posunut, proto navrhujeme řešení uvedené v původním
návrhu - tj. přístup z levé strany autobusového zálivu
- v prostoru návsi vybudovat “plakátovací plochu“
- spolu s předloženým návrhem řešit přesun stávajícího místa pro kontejnery odpadů (vedle
hospody), nově vedle hasiěské zbrojnice v prostoru bývalého pomníku
- ulici Na Mrmově řešit jako ohousměmou, nikoliv jednosměrnou
- MK navrhuje prodej ěásti pozemku 560/1 v katastrálním území Vésky majiteli přilehlé
nemovitosti č.p. 31
útvar městského architekta
11/7/2016/VE - MK upozorňuje na zlomenou nedávno vysazenou lípu v ulici Na Krajině (u
Kapličky). S Ing. Procházkovou, byla projednána nová výsadba v podzimním období roku
2016.
odbor správy majetku města
17/9/VE/2016 - Dotazy občanů:
1) Za železničním přejezdem býval kontejner na železný odpad. Proč už nebývá?
Ing. Lecián - V současné době je celorepublikově nastaven jiný režim na sběr železa,
proto kontejner nepřistavujeme.
Ing. Blaha - Staré železo je možné vrátit ve sběmém dvoře. Zkusíme řešit, zda by
nešlo jednou za ěas takový kontejner umístit.
F. Elfmark DiS. - Kovový odpad v místní části Míkovice, sbírají dobrovolní hasiči.
2) Jsem nespokojený s tím, jak probíhá sečení trávy. Běžnou praxí je, že jeden den jede
zametači vůz a druhý den se seče tráva. Tráva bývá posečená nedbale, lajdácký. Když
v minulosti sekli Žižkovi, vypadalo to úplně jinak, protože měli zodpovědnější přístup.
Ing. Blaha - Ano, Žižkovi v minulosti sekli, ale veřejnou zakázku na komunální
služby, tedy i seěení trávy vyhrála HRATES a.s. Nově budeme soutěžit v brzké době a
rozdělíme soutěž na místní ěásti, aby se mohly případně přihlásit místní firmy.
F.Elfmark DiS. - Co se týče kvality odvedené práce, je lepší aby jednotlivé místní
části sekly místní firmy.

3) Na konci ulice na Mrmově se jeden úsek vůbec neseěe.
Ing. Blaha - Prověřím, budeme urgovat.
F.Elfmark DiS. - Zkoušejte využívat aplikaci Zlepši své město, která je dostupná na
www. město-uh.cz. Lze zde nahlásit zjištěné problémy a poté sledovat průběh jejich
řešení.
4) V místním kulturním zařízení není možné pořádat společenské akce, protože v kuchyni
chybí nádobí.
Ing. Blaha - Výbavu kuchyně má na starosti Klub kultury, budu řešit, protože jestli to
“funguje“, jak říkáte, je to proti smyslu toho, proč tato zařízení udržujeme v provozu.
PhDr. Florec - Sejdu se s ředitelem Klubu kultury a budeme řešit, současně s
pronájmy kulturních zařízení, tak aby menší sdružení nebo spolky na nájem dosáhly.
4) Nešlo by nějak posílit ranní autobusový spoj (07:17 - dolní konec)? Bývá přeplněný a
autobus má často zpoždění. Děti pak přicházejí pozdě do vyuěování.
Ing. Blaha - Chceme zlepšit autobusovou dostupnost jednotlivých čtvrtí, čímž se nyní
zabýváme. Brzy budou mít občané možnost vyjádřit se k navrhovaným úpravám.
Ing. Procházka - Tuto záležitost je nutné řešit přímo s dopravcem tedy ČSAD, a.s.
Uherské Hradiště. Prověřím.
5) Co městský strážník, který by dohlížel na pořádek u autobusové zastávky ráno, když
jedou děti do školy?
Ing. Blaha - Můžeme řešit přes asistenty prevence kriminality, které máme k
dispozici.
6) V rámci úvodní prezentace bylo uváděno, že se chystá oprava pomníků obětem I. a II.
světové války. Je možné se někde podívat na projekt opravy pomníků?
Ing. Holý - Celý projekt j e k dispozici k nahlédnutí na útvaru městského architekta.
Možná by šlo vyvěsit na úřední desce v místní ěásti, ěi webu města.
7) Proě je nutné si kupovat na opravu městského chodníku dlažbu? I když je cena
zanedbatelná, celé to postrádá smysl.
Bc. Pavlíček - Pokud se skutečně jedná o městský chodník, měla hy být dlažba na
jeho opravu poskytnuta zdarma. Zkusme se sejít na místě samém a řešit situaci
aktuálně.
8) Bylo by možné na křižovatce ulic Hlinky a Na Dědině umístit zrcadlo, pro lepší
přehled při vyjíždění, či přecházení?
PhDr. Frolec - Prověřovali jsme v minulosti, ale technické řešení komunikace
nesplňuje podmínky pro umístění zrcadla. Takových míst je po celém Uherském
Hradišti bohužel celá řada.
9) Tiskový mluvčí Jan Pášma se obrátil na přítomné občany s dotazem, zda jim
pravidelně chodí do schránek zpravodaj. Oběané odpověděli, že ano.
Ad. 3
18/10A^E/2016 - Místní komise upozorňuje na nutnost úklidu spadaného listí, především pod
lípou v ulici Na Dědině a pod kaštanem v ulici Na Mrmově (u kříže) a dále žádá o vyěištění
sběraěe vody v ulici Na Krajině u domu č.p. 218
odbor správy majetku města

Předseda MK svolal poradu zástupců dotčených složek ve čtvrti Vésky, ve věci místního
kulturního zařízení, z krátké porady vyplynuly tyto závěry:
19/10A^E/2016 - Souěasné vybavení polstrovánými židlemi, je vhodné pro divadelní
představení, nikoliv ale pro společenské akce. Navrhujeme ponechat v KZ oba typy židlí, je
potřeba ale pro ně najít vhodné uskladnění.
ŽO/lOA^E/ŽOló - Souěasný stav drobného inventáře v kuchyňce je nedostaěující a silně
opotřebovaný. Navrhujeme jeho doplnění a obnovu do standardu nejméně 80 ks. Zároveň je
třeba vyměnit nevyhovující lednici za novou.
21/10A?E/2016 - Souěasný způsob techniky úklidu je nevyhovující, navrhujeme zvážit jiný
způsob zadávání konkrétních požadavků na úklid.
22/10A/^E/2016 - V současné době je vK Z několik závad - spálené žárovky, nevyhovující
vodovodní baterie na toaletách (neúsporné), poškozená podlaha (linoleum) v kuchyňce,
nedostatečná údržba parketové podlahy na sále - o těchto závadách nikdo neinformoval
vedení KK
23/10A^E/2016 - Navrhujeme prověřit možnost uskladnění židlí (viz výše), do místnosti
vedle bývalé promítací kabiny.
24/10A^E/2016 - Na četné stížnosti spoluobčanů při přebírání klíčů od KZ reaguje MK
doporučením změny tohoto systému a určením konkrétní osoby k předávce a přebírce KZ
jako celku.
25/10A^E/2016 - Z předešlých návrhů vyplývá, že nejvhodnější způsob předávání klíěů a
inventáře v KZ by byl stanovením správce KZ někoho z místních obyvatel čtvrti Vésky.
Místní komise po dohodě navrhuje paní J. Jánošovou (v současné době je ČID, stačil by
zkrácený úvazek) Tím by bylo vyřešeno i hlášení aktuálních drobných oprav a závad v KZ.
vše odbor kultury, školství a sportu

Ad. 4
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast.
Schůze skončila ve 20:45 hod. Příští jednání MK se koná dne 05.12.2016 v 19:00 hodin.

předseda MK František Tatařík
zapsal tajemník MK Luboš Dovrtěl

