Zápis z jednání

Jednání Místní komise Míkovice č. 3/2020
Komise Míkovice
prezence: přítomen A, nepřítomen N, omluven O
Mgr. Martina Dočekalová - předsedkyně
Pavel Zpěvák - místopředseda
Marcela Jurásková
Ing. Pavel Obdržálek
Antonín Fianta
Radek Dostálek
Karel Kocourek
Marie Mařáková
Pavel Škrášek
Ing. Antonín Zpěvák
Mgr. Adéla Ilenčíková
Bc. Marta Kratochvílová - tajemnice
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Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Odpovědi na minulé dotazy/požadavky komise
3. Představení návrhu vizualizace vánočního stromu
4. Představení návrhu vizualizace hřiště
5. Ulice Partyzánská – Podboří – využití pro odvoz materiálu při úpravě přehrady
6. Nové podněty a návrhy občanů a členů komise
7. Závěr

Ad 1)
Jednání zahájila předsedkyně komise Mgr. Dočekalová a byl odsouhlasen výše uvedený program jednání.
Ad 2)
4/6/2019 Návrh prostoru pro založení lučního trávníku v části Míkovice
Komise od III. čtvrtletí 2019 sleduje možnosti, kde nově založit luční porosty.
Komise navrhuje, aby luční trávník byl založen na travním pásu, který vznikl po opravě chodníků
v ulici Na Příkopě mezi chodníkem a vozovkou. Jelikož se jedná o poměrně úzký pás, který snadno
zarůstá plevelem mezi jednotlivými termíny seče, bylo by vhodné tento pás osadit lučním kvetoucím
porostem, obzvláště při prodlouženém termínů údržby travních porostů.
O: odbor SSM
Luční porost na úzkém travnatém pásu mezi vozovkou a chodníkem nedoporučuji nejen z důvodu
údržby (přesah lučního porostu do vozovky a chodníku), ale hlavně s ohledem na bezpečnost
silničního provozu.
Pokud se místní komisi nejednalo o luční porost, ale o založení květinového trvalkového záhonu,
může požádat MK o bližší informace Ing. Procházkovou v příštím zápise.
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MK Míkovice bere na vědomí vyjádření odboru SMM a souhlasí s výsadbou květinového záhonu,
současně žádá o podrobnější informace.
4.1/3/2019 Kácení topolů u zemědělského družstva
Člen komise, pan Pavel Škrášek, jednal o dalším postupu ohledně kácení topolů v prostoru
u zemědělského družstva. Topoly ohrožují bezpečnost dopravy (nekontrolovatelné ulamování
větví). Po shromáždění všech relevantních vyjádření pro pokácení stromů se čeká na vydání
povolení ke kácení. Zároveň byl pan Škrášek při ústním jednání na SMM požádán, zda by komise
mohla vytipovat možný prostor pro dosadbu stromů za stromy pokácené. Komise navrhuje, aby
stromy byly dosazeny podél panelové cesty k vodárně nad obcí, a tak byla dokončená stromová alej.
Kácení topolů zůstává dále ve sledování.
3.2/2/2020 Žádost o zařazení do programu jednání Rady města Uherské Hradiště
MK Míkovice si dovoluje požádat o zařazení do programu jednání Rady města Uherské Hradiště
zpracování studie koncepčního řešení celého silničního průtahu místní částí s doplněním chodníků,
případně cyklopruhů a bezpečnostních prvků viz. bod 3.4/1/2020. Uvedené je s ohledem na
vyjádření odboru SMM, viz. bod 3.4/1/2020.
Zůstává ve sledování
3.3/2/2020 Doporučení Radě města Uherské Hradiště
MK Míkovice doporučuje Radě města Uherské Hradiště, při přidělení pronájmu informační vitríny
č. 3 s výlepovou plochou o výměře cca 1,00 m2, umístěné na části pozemku p. č. 6/1 v k. ú. Míkovice
nad Olšavou, zvážení možnosti preferování místních spolků oproti politickým stranám. Vitrína č. 3 Folklorní
skupina
Míkovice,
z.
s.
–
schváleno
usnesením
Rady
města
č. 541/37/RM/2020/Veřejný ze dne 08. 04. 2020.

Ad 3)
3.5/9/2019 Vánoční výzdoba
Místní komise dne 18.2.2020 v 17.00 provedla šetření, kde vytipovala vhodný „vánoční strom“. Dále
byly vytipovány sloupy veřejného osvětlení, které jsou vhodné k umístnění vánoční výzdoby (na ulici
Hlavní a dále směrem k Véskám). Členové MK Míkovice požadují zpracování vizualizace vánočního
stromu a vizualizaci vánoční výzdoby pro sedm sloupů veřejného osvětlení.
Ohledně možnosti spolufinancování vánoční výzdoby komise uvádí, že je připravena podílet se na
výzdobě stejným poměrem financí, jakými na svou výzdobu přispěly místní čtvrti Vésky či Sady.
O: SMM
V místní části Vésky je v současné době použita stejná výzdoba jako se používá v Míkovicích. Na
pořízení vánoční výzdoby do Sadů byly na SMM převedeny finanční prostředky z KŠS. Pokud se MK
Míkovice dohodne s KŠS na spolufinancování vánoční výzdoby, bude SMM s těmito finančními
prostředky kalkulovat. SMM nechá zpracovat vizualizaci vánočního stromu a vánoční motivy na
sloupy veřejného osvětlení ve více variantách, aby si mohla MK Míkovice vybrat. Vzhledem k tomu,
že SMM nemá v rozpočtu na tento rok alokované finanční prostředky na nákup nové vánoční
výzdoby, měla by MK v případě zájmu o nákup nové vánoční výzdoby převést finanční
prostředky na její pořízení.
MK Míkovice neakceptuje předloženou vánoční vizualizaci z důvodu finanční náročnosti. Výzdoba
bude ponechána v režii města Uherské Hradiště.

Ad 4)
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3.1/1/2020 Předložení revizní zprávy o provedení revize na dětském hřišti Pod Přehradou
Komise požaduje předložení poslední revizní zprávy o provedení revize na dětském hřišti Pod
Přehradou. Dle poznatků komise se jeví, že každoroční revize tohoto dětského hřiště neproběhla,
vzhledem ke stavu opotřebení herních prvků, viz přiložená fotodokumentace.
Komise žádá nápravu stavu, opravu, výměnu a případné doplnění herních prvků (např. lezecká
stěna) na tomto hřišti. V souvislosti s možným doplněním herních prvků členka komise paní
Ilenčíková vznesla dotaz, zda by na hřiště pod přehradou bylo možné umístit tzv. work-outové prvky
pro starší děti i dospělé.
O: odbor SMM
Revize dětských hřišť proběhly na jaře 2019. Výsledek revizní zprávy byl předán předsedkyni komise
MK Míkovice. Herní prvek revizemi prošel, drobné opravy provedeny byly. V současné době je již
objednána náhrada za poškozené lano, bohužel v zimních měsících má dodavatel delší dodací lhůty.
Další revize herních prvků, kterou provádí odborná externí firma je již sjednána na jaro 2020. Kromě
ročních revizí probíhají zejména v průběhu herní sezóny dílčí prohlídky herních prvků. Z důvodu
značné opotřebovanosti navrhujeme dotčený herní prvek odstranit. Revitalizace dotčeného hřiště
je závislá na celkové úpravě sportoviště. Tento záměr připravuje útvar městského architekta. Za
odbor SMM navrhujeme zpracovat projekt revitalizace DH v souladu s novou koncepcí sportoviště,
který bude možné následně konzultovat s MK, včetně případné finanční spoluúčasti komise na
realizaci hřiště.
MK Míkovice bere na vědomí vyjádření odboru SMM a bude připravena poskytnout součinnost
s plánovanou revitalizací hřiště.
O: odbor SMM
Byla připravena vizualizace dětského hřiště a rozpočtu. Materiály byly poskytnuty MK Míkovice
k projednání. V únoru proběhla nová roční revize, herní prvek věž neprošel. Do konce března bude
odstraněn.
MK Míkovice projednala návrh vizualizace herního prvku (hnízda se skluzavkou). Na základě
usnesení č.2/MK-Mí/02_03/2020 MK Míkovice schvaluje instalaci herního prvku a souhlasí
s finanční spoluúčastí 200.000 Kč. Členové MK Míkovice si dovolují požádat, aby při instalaci
herního prvku byla zohledněna studie revitalizace prostoru pod přehradou.
Ad 5)

Ulice Partyzánská – Podboří – využití pro odvoz materiálu při úpravě přehrady
Ve výše uvedené věci paní předsedkyně komise přítomné členy informovala, že se jedná o jednou
možnou cestu, kterou lze využít k odvozu vytěžené hlíny při revitalizaci nádrže. Pracovníky
Městského úřadu Uherské Hradiště (odbor investic) byla informována, že bude provedeno šetření
o stávajícím stavu výše uvedené cesty. Po té, co bude revitalizace přehrady dokončena, cesta bude
uvedena do původního stavu. Za uvedené odpovídá odbor investic.

Ad 6)

Podněty občanů a členů komise
Na jednání nebyly vzneseny žádné podněty.

Ad 7) Závěr
Paní předsedkyně poděkovala všem členům za účast na jednání.
Další jednání MK se uskuteční 24. 9. 2020 v 16.30 hodin, v prostorách hasičské zbrojnice Míkovice. V 18.00
hodin, pozvánka bude doručena v dostatečném časovém předstihu.
Zapsal:
Ověřil:

Bc. Marta Kratochvílová – tajemnice komise
Mgr. Martina Dočekalová – předsedkyně komise
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