Z Á P I S č. 2/2021
ze dne 28. 4. 2021
Členové komise byli seznámeni se zápisem elektronicky, jelikož zasedání komisí není
doporučeno z důvodu pandemie.

Program:
1. Informace z kanceláře
2. Kontrola trvajících úkolů
3. Různé, nové podněty

1. Informace z kanceláře
Pracovnice kanceláře na podnět od občana podala žádost na OMZ k ořezání přerostlého ořechu na
ulici Na Rusavě – bude řešit Ing. Pospíšilík s arboristkou OMZ.
Dále byla podána žádost na odvoz skládky skla u kontejnerů u obchodu na ulici Zlínská a zároveň
požadavek k umístění cedule – Zákaz skládky, jelikož na zmíněném místě se tvoří neustále skládka
odpadu mimo kontejnery.
28. 4. 2021 pracovnice kanceláře poslala foto propadlé kanalizace na ulici Lázeňská s připomenutím
opravy. Tento požadavek byl zadán již v roce 2019.
K výročí osvobození 8. 5. bude zakoupena kytice. Komise přispěje jako každoročně částkou 500,- Kč,
souhlas komise bude uveden v bodu Různé, nové podněty.
Připomínky k zimní údržbě byly odevzdány na TS Zlín zároveň s foto výtluků hlavně na odbočce
z ulice Zlínská k domům č. p. 24, 224, 446, k domům č. p. 315 až 170, výtluky na spojovací cestě od
Hasičské zbrojnice na ulici Na Rusavě k ulici Lázeňská.
DSZO k 1. 7. 2021 pozmění název zastávky MHD Lázně směr Zlín na pojmenování MHD Lázně
Zlínská, z důvodu lepší orientace. Pojmenování na ulici Štípská je nezměněno.

2. Kontrola trvajících úkolů
3KMČ/Kost/14/1

Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská.
Historie úkolu – viz předchozí zápisy
KMČ 11. 10. 2018:
- Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30. 10. 2018.
Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská –
vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci
zajistí Ing. Jiří Sukop).
15. 11. 2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování
rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace
jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh
předat Ing. Zlámalovi.
Z: OD, KT: 2/2019
KMČ 21. 2.2019 – komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr
a poté svolá obyvatele Lázeňské.
Zajistí: Ing. arch. Jílek.
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KMČ 30. 5. 2019 – schůzka občanů se prozatím nekoná.
KMČ 27. 6. 2019 – dtto
KMČ 9. 10. 2019 – na příštím zasedání dne 7. 11. 2019 bude komise seznámena
s původní studií na rekonstrukci ulice Lázeňská a poté budou občané osloveni a
případně pozváni na schůzi, kde jim budou předány další informace.
Zajistí: Marcela Koutná, Marta Mikulíková
KMČ 5. 12. 2019 – bude řešeno na komisi v lednu 2020.
KMČ 27. 2. 2020 – neřešeno
KMČ 17. 9. 2020 – neřešeno
KMČ 21. 4. 2021 – neřešeno, komise při fyzickém zasedání bude jednat o
případném řešení – podání návrhu na investiční záměr

7KMČ/Kost/15/1 Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ.
Inf. 17. 5. 2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné
dořešit majetko-pr. poměry.
Historie úkolu viz předchozí zápisy.
KMČ 17. 9. 2020 – pokračovat v přípravě

KMČ/Kost/16/1

KMČ 21. 4. 2021 – pokračovat v přípravě a realizaci
Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny
do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou
zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí.
Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka
zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek.
Historie úkolu – viz předchozí zápisy.
KMČ 17. 9. 2020 – bude řešeno s nově přiděleným technikem pro MČK panem
Poláčkem

KMČ/Kost/17/1

KMČ 21. 4. 2021 – prozatím neřešeno
Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr
Lešná).
Historie požadavku viz předchozí zápisy:
KMČ 5. 12. 2019 – investice – komise trvá na požadavku rozšíření komunikace.
KMČ 27. 2. 2020 – investice - komise trvá na rozšíření komunikace
KMČ 17. 9. 2020 – požadavek trvá
KMČ 21. 4. 2021 – požadavek trvá

KMČ/Kost/18/2

Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci.
Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise
zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění.
Inf. 21. 6. 2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla
zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále
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je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem.
Historie úkolu – viz předchozí zápisy
KMČ – 5. 12. 2019 – bude konzultováno v lednu 2020 s OMZ.
KMČ 27. 2.2020 – pracovnice kanceláře konzultovala situaci s paní Halaškovou –
arboristkou OMZ, následně vyhotoví foto, a opět nahlásí případný požadavek.
KMČ 17. 9. 2020 – na mrtvém bodě.
KMČ 21. 4. 2021 – dle sdělení OMZ – je zde několik majitelů pozemku – není
možné prozatím řešit

3. Různé, nové podněty
Komise souhlasí s přispěním částky 500,- Kč na zakoupení květin k výročí osvobození 8.5.
Komise souhlasí s pozměněním názvu zastávky MHD Lázně směr Zlín na název MHD Lázně Zlínská,
z důvodu lepší orientace.
Komise souhlasí s požadavkem z kanceláře na umístění cedule „Zákaz skládky“ na ulici Zlínská u
obchodu.

V Kostelci, 28. 4. 2021
Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec
Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec
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