Zápis z jednání

ZÁPIS č. 3/2017 z jednání MK Vésky
Přítomni

František Tatařík – předseda, Vítězslav Havránek, Ludmila Dovrtělová, Kamila Nekolová,
Jarmila Hrobařová, Martin Knot, Michaela Tylšarová, Ing. Zdeněk Procházka –
místostarosta, Ing. Arch. Aleš Holý – vedoucí odboru ÚMA, Luboš Dovrtěl – tajemník

Omluveni

Tomáš Švejcar

Místo konání

kancelář hasičské zbrojnice ve Véskách

Datum a čas

06.03.2017 v 18:00

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

2. Kontrola úkolů z minulého jednání
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

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“, včetně 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 dokončení 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
1/1/2016/VE – MK navrhuje přesun místa pro kontejnery na odpad, z prostoru sousedství pohostinství, do
prostoru bývalého pomníku vedle hasičské zbrojnice. Zároveň doporučuje zřízení nového sběrného místa
na křížení ulic Nová a Ovocná.
odbor správy majetku města
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2/2/2016/VE – 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 Mrmově, 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 hasičské zbrojnice v prostoru bývalého pomníku
- ulici Na Mrmově řešit jako obousměrnou, nikoliv jednosměrnou
- MK navrhuje prodej části pozemku 560/1 v katastrálním území Vésky majiteli přilehlé nemovitosti č.p. 31
útvar městského architekta
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 sběrném dvoře. Zkusíme řešit, zda by nešlo jednou za
čas 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 zametací vůz
a druhý den se seče tráva. Tráva bývá posečená nedbale, lajdácky. 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 sečení
trávy vyhrála HRATES a.s. Nově budeme soutěžit v brzké době a rozdělíme soutěž na místní části,
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 neseče.
Ing. Blaha – Prověřím, budeme urgovat.
F.Elfmark DiS. – Zkoušejte využívat aplikaci Zlepši své město, která je dostupná na www. městouh.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 vyučování.
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?
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Ing. Holý – Celý projekt je k dispozici k nahlédnutí na útvaru městského architekta. Možná by šlo
vyvěsit na úřední desce v místní části, či webu města.
7) Proč 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 by 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. Občané odpověděli, že ano.

26/11/VE/2016 – MK upozorňuje na nutnost vyčištění odtokových šachet kanalizace v profilu komunikace
(ve vlastnictví Zlínského kraje), ulice Na Dědině a Zámostí. V současné době jsou silně znečištěny listím a
jiným odpadem, hrozí jejich ucpání.
odbor správy majetku města

3. Podněty a připomínky
7/3/VE/2017 – MK doporučuje ke schválení předložený návrh úpravy návsi a zálivků pro autobusové
zastávky v ulici Na Dědině. V rámci předloženého návrhu na umístění parkovacích míst v prostoru
obecního pozemku, před č.p. 73 doporučuje snížení počtu parkovacích míst o jedno, tak aby toto nebylo
v těsné blízkosti obvodové zdi rodinného domu č.p. 73.
Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta
odbor ÚMA
útvar kanceláře starosty

8/3/VE/2017 – MK trvá na původním návrhu umístění místa pro kontejnery v ulici Nová a Ovocná (ve
vrcholu křižovatky). Předložený návrh SMM na umístění kontejnerů do ochranného pásma trafostanice
nedoporučujeme.
odbor správy majetku města
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast. Schůze skončila ve 20:15 hodin. Příští jednání MK
se koná dne 03.04.2017 v 18:00 hodin.

Zapsal: Luboš Dovrtěl

Ověřil: František Tatařík

Dovrtěl v.r.

Tatařík v.r.
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