Zápis z jednání

ZÁPIS č. 10/2017 z jednání MK Vésky
Přítomni

František Tatařík – předseda, Ludmila Dovrtělová, Martin Knot, Tomáš Švejcar, Kamilová
Nekolová, Jarmila Hrobařová, Luboš Dovrtěl – tajemník

Omluveni

Michaela Tylšarová, Vítězslav Havránek

Místo konání

kancelář hasičské zbrojnice ve Véskách

Datum a čas

06.11.2017 v 19:00 hodin

1. Úvod
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise pan František Tatařík, který 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

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
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
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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
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
23/8/VE/2017 – MK nechala posoudit stav dřevěného kříže v ulici Na Krajině, vedle kapličky sv. Anny a na
doporučení, navrhuje jeho celkovou výměnu (silně poškozená dolní i horní část – hniloba).
odbor ÚMA
28/8/VE/2017 – MK navrhuje odkoupení rodinného domu č.p. 49 ve Véskách, jeho následnou demolici a
ve vzniklém prostoru udělat parkovou úpravu (zelená plocha).
místostarosta – Ing. Zdeněk Procházka
29/9/VE/2017 – Setkání starosty Ing. Stanislava Blahy s občany Vések a místní komisí Vésky, v kulturním
domě ve Véskách.
Hosté – Bc. Dušan Pavlíček, Ing. arch. Aleš Holý, Ing. Rostislav Novosad, Vlastimil Pauřík, Ing. Dana
Stojnová, Ing. Karel Lecián, Ing. Bronislava Struhelková, PhDr. Ivo Frolec,
Zahájení – 18:00 hodin
Úvodní slovo starosty a předsedy MK Vésky.
Prezentace.
Dotazy občanů:
1. Ulice Padělky – kdy bude udělána? V současné době není plánována rekonstrukce, bude zařazeno do
plánu investic.
2. Dětské hřiště u starého obchodu, respektive chodníky jsou ve špatném technickém stavu. Problémem je
servisní smlouva na dětské hřiště – prvky tzn. zatím s tím nejde nic udělat, smlouva trvá 10 let (končí
příští rok).
3. Ulice Na Mrmově – po rekonstrukci vznikl prostor zeleně, který nikdo neudržuje – neseče (u rodinných
domů č.p. 22 a 68). Bude prověřeno správou majetku města MěÚ Uh.Hradiště.
4. Azylový dům. Bývají tam problémy, hlavně hluk. Padají sprostá slova ve vztahu matka dítě. Situaci
popsala ředitelka azylového domu Kamila Nekolová. Od září byla zavedena opatření, která by měla
situaci zlepšit. V rámci azylového domu je možné klienty “usměrňovat“ ale mimo prostory toto nelze
ovlivnit. V případě konkrétních problémů zkuste kontaktovat přímo azylový dům.
5. Židle v kulturním domě. Jsou tady teď nové židle, které se nevlezou ke stolu, respektive jich tam vleze
méně, tudíž je míň míst k sezení. Na sociálním zařízení je špatně seřízený vodovodní kohoutek a
dochází tak k plýtvání vody. Patrně došlo v chybě v komunikaci při objednávce na židle (pracovník, který
měl ve správě odešel, bude nový). Kohoutek bude opraven.
6. Je problém sehnat na společenské akce tzv. požární dozor. Požární dozor je možné zajistit ze zdrojů
SDH akorát je nutné, aby takový člověk prošel patřičným školením.
7. Do rodinného domu č.p. 49 se nastěhovala paní, dům není připojen na elektriku a není obyvatelný.
Bude prověřeno ze strany MP případně odboru sociální péče.
8. Co ulice Ovocná? Je tam plánováno VO? Je to problém plánovacích smluv, které jsou již dnes
standardem. Bude prověřeno, případně zařazeno do plánu investic.
Skončeno v 19:15 hodin.
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3. Podněty a připomínky
31/10/2017/VE – MK Vésky doporučuje Radě města, předložený Návrh rozpočtu města na rok 2018 a
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023, přijat bez připomínek.
ekonomický odbor
32/10/2017/VE – MK Vésky navrhuje prověřit slyšitelnost místního rozhlasu v celé čtvrti, objevují se
stížnosti občanů, ze všech části Vések.
útvar kanceláře starosty

Předseda poděkoval všem přítomným za účast. Schůze skončila ve 20:00 hodin. Příští jednání MK se koná
dne 04.12.2017 v 19:00 hodin.

Zapsal: Luboš Dovrtěl

Ověřil: František Tatařík

Dovrtěl v.r.

Tatařík v.r.
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