Z Á P I S č. 4/2021
z jednání Komise místní části Mladcová
konaného dne 8. 9. 2021 v 17:00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Belhová, p. Gabriel, p. Kattauer, p. Kopečková, p. Machač, p. Krobathová,
p. Pospíšil, p. Strušková, p. Struška
Omluveni: Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ), p. Schneider (jm. čl. ZMZ), MUDr. Kúřil, Ing. O. Struška
Hosté: p. Staroba, občanka za iniciativu
Program:
1. Úvod
2. Požadavky občanů
3. Závěr

1. Úvod
Přivítání členů komise a hostů.
Byla přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise byla usnášeníschopná.
Komise se zúčastnila občanka za iniciativu Mladcová. Občanka vznesla několik připomínek ke studii
rekonstrukce etapy Stráně II.

2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Na minulém setkání byl vznesen návrh na uvolnění částky 50 000 Kč na projekt tartanové hřiště.
Příspěvek byl členy odsouhlasen. Zjišťuje se, zda je hřiště ve vlastnictví města Zlína.

3. Různé
Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách:


Členové odsouhlasili počtem 8 členů částku 400 000 Kč na opravu opěrné zdi ul. Návesní –
Stráně



Komise požaduje s počtem 8 členů přidat nové Priority, a to:
Odvodňovací žlab u domu č. p. 603
Odvodňovací žlaby z ul. Návesní na ul. Úlehla a Hořejší



Členka komise požaduje přidat rozhlas na Zbožensko do chatové oblasti – p. Strušková
prověří možnosti

Dále se komise zabývala podněty ohledně studie rekonstrukce etapy Stráně II. Vzešlo několik
připomínek, které byly většinou členů komise odsouhlaseny, komise předá na OD - p. Staroba
k řešení.
1. Ve studii je komunikace zúžená z 5m na 4m. Komise požaduje ponechat celou délku pozemní
komunikace v šířce min. 5 metrů.
2. Ve studii je návrhová rychlost 30 km/hod, komise odsouhlasila a požaduje zapracovat do
projektové dokumentace návrhovou rychlost 50 km/hod.
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3. Ve studii jsou navrženy zpomalovací příčné prahy, které si komise přeje odstranit.
4. Komise odsouhlasila připojení k nemovitosti (vjezd) v šířce dle normy 4 - 6 metrů,
5. Komise žádá při řešení křižovatky ul. Stráně s ul. Konvalinková zmírnění výškového rozdílu
mezi těmito komunikacemi a tedy zjednodušit nájezd do této lokality, obzvláště v zimních
měsících.
6. Komise žádá odstranit z dokumentace prvky jako palisády a podobně, popř. užít
v nejnutnějších případech.
7. Projektované osvětlení komunikace žádá komise bez světelného smogu.

4. Závěr
Příští jednání KMČ proběhne ve středu 27. 10. 2021 v 17:00 hod. v budově hasičské zbrojnice.
Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová
Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová
Ve Zlíně dne 13. 9. 2021

2

