Zápis z jednání

ZÁPIS č. 2/2018 z jednání MK Vésky
Přítomni

František Tatařík – předseda, Ludmila Dovrtělová, Martin Knot, Vítězslav Havránek,
Michaela Tylšarová, Kamila Nekolová, Tomáš Švejcar, Luboš Dovrtěl – tajemník

Omluveni

Jarmila Hrobařová

Místo konání

kancelář hasičské zbrojnice ve Véskách

Datum a čas

05.02.2018 v 18:00 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
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
33/11/2017/VE – MK Vésky upozorňuje, že v ulici Za Hřištěm jsou kolem kanalizační vpusti propadliny a
žádá o prověření záruky a zajištění opravy.
odbor správy majetku města

3. Podněty a připomínky
2/2/2018/VE – V souvislosti s aktualizací obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště, projednala
MK návrh odboru správy majetku města, o zachování či zrušení výběhu pro psy v místní části Vésky a po
provedeném hlasování (7 přítomných členů, 7x pro zrušení místa), navrhuje zrušení výběhu pro psy,
v místní části Vésky.
odbor správy majetku města
3/2/2018/VE – MK upozorňuje na zhoršený stav komunikace vedoucí po břehu Olšavy, směrem
k bývalému JZD, zejména v místě před čističkou u topolu.
odbor správy majetku města
4/2/2018/VE – MK upozorňuje na havarijní stav komunikace v ulici Na Krajině, před č.p. 90.
odbor správy majetku města
Předseda poděkoval všem přítomným za účast. Schůze skončila ve 19:00 hodin. Příští jednání MK se koná
dne 05.03.2018 v 18:00 hodin.
Zapsal: Luboš Dovrtěl

Ověřil: František Tatařík

Dovrtěl v.r.

Tatařík v.r.
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