
Příloha k zápisu z výborové schůze konané dne 30.10.2014 

 

Zpráva o stavu zahrádek dle hlášení správců úseků ke dni 30.10.2014 

 

Úsek č. I –  správce př. Mikuš:  

 

                    pozemek č.46 př. Pivarčiová – dlouhodobě nejeví zájem o pozemek, př. Mikuš osobně 

                    vhodil I. výzvu k nápravě do poštovní schránky v místě bydliště. 

 

Úsek č.II –  správce př. Krejčová: 

 

                    nedostatečně vypracovaná zpráva – pouze hodnocen současný stav, ale nesdělila jaká 

                    udělala opatření. 

  

                    č.70 př. Havránková – rodina měla před několika měsíci autonehodu s těžkými zdra- 

                    votními následky, dcera od té doby na vozíku. Dle sdělění sousedů již posekaná tráva, 

                    je znát snahu dát pozemek do pořádku. Informace podal př. Mikuš! 

                     

                    č.185a př. Janová – nová zahrádkářka od 13.10.2014. 

 

                    č.177 př. Střechová – stále krmí toulavé kočky přes četná upozornění. 

 

                    č.185 př. Hrdová / ve zkušební době od 23.5.2014 / - již měla dostat I. výzvu k ná-  

                    právě! 

 

                    č. 144 př. Tomšová – I. výzvu k nápravě předá správce úseku. 

 

Úsek č. IIa – správce př. Toth:  

 

                    č. 109 př. Toporcerová - 2x dáno upozornění, došlo k částečnému zlepšení. 

 

                    č. 115 př. Švanda – 3x upozornění, následoval doporučený dopis, který nepřevzal, 

                    slíbil zlepšení, zatím bez výsledku. 

 

                    č.  140A př. Králiková – 3x navštívena správcem úseku, nebyla přítomna. Na následnou  

                    písemnou výzvu reagovala sdělením, že měla zlomenou nohu a dle zdravotního stavu 

                    dá pozemek do pořádku. 

 

                    č. 263 př. Berka – na pozemku je suchý strom, bylo dáno upozornění, aby ho odstranil. 

 

Úsek č. III – správce př. Pavlík: 

 

                    č. 245 př. Barcajďjordjaj - dáno upozornění – již při jarní kontrole nebylo v pořádku, 

                    mírné zlepšení. 

 

                    č. 231 př. Motyl – dáno upozornění, tentokrát zejména shnilé ovoce na zemi. 

 

                    č. 198 př. Kretíková – po tříletém marném upzorňování a osobním jednání bez odezvy 

                    odeslala tajemnice př. Urbančíková doporučeně s dodejkou s návratkou oznámení 

                    o vyloučení z ČZS a ukončení pronájmu pozemku s okamžitou platností a výzvu k od- 

                    stranění osobních věcí z pozemku. 

 



 

 

Úsek č. IIIa – správce př. Sedláčková: 

 

                    od 27.7.2014 pravidelné kontroly zahrádek, dávána upozornění, na která bylo ve všech  

                    případech kladně reagováno. Příkladná práce správce úseku!!! 

 

Úsek č. IV – správce př. Chovancová: 

 

                     nedostatečně vypracovaná zpráva, nevyplývá z ní, zda byla dána upozornění na špatný 

                     stav pozemků. 

 

                     č. 283 př. Paděra – dlouhodobě neudržováno. 

 

                     č. 288 př. Halouzková  - dlouhodobě neudržováno. 

 

                     č. 289 př. Procházková – pozemek neudržovaný, navíc dosud nezaplatila pronájem 

                     za rok 2014. Návrh na vyloučení? 

 

                     Správkyni úseku doporučeno poslat písemné výzvy k odstranění závad.   

 

 

 

Na základě hlášení správců úseků zpracovala 30.10.2014 Jiřina Dolínková         


