Z Á P I S č. 3
z jednání Komise místní části Louky konaného dne 16. 6. 2021

Přítomni: M. Šebesta, L. Bednařík, O. Učeň, K. Kozlová, M. Kostková (tajemnice KMČ)
Hosté:

J. Bazelová (jm. členka RMZ, M. Klajn (jm. člen ZMZ)

Omluveni: J. Květáková, p. Chládek, MUDr. A. Veitová
Přítomni 4 členové komise, komise je usnášeníschopná.

Předsedou Komise místní části Louky byl zvolen p. Martin Šebesta.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
Informace z kanceláře MČ
Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání komise zahájil p. Šebesta a seznámil přítomné členy s programem jednání.

2. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání:
20210616_4: Zklidnění dopravy na ulici pod Vinohrady
Projednávané téma:
Dle sdělení pí Dobešové budou zpomalovací prvky instalovány během měsíců července a srpna
2021.
Bližší informace viz zápis č. 2-2021.
Úkol Trvá.
20210616_3: 1 ks VO u starého obchodu na Návsi v polovině příjezdové cesty k domům č.
p. 456 a 459
1 ks VO u starého obchodu na Návsi v polovině příjezdové cesty k domům č. p. 456 a 459.
Odborem dopravy byla zaslána cenová nabídka ve výši 19.965,- Kč vč. DPH za PD, SP, geodetické
zaměření. Členové komise jednohlasně tuto částku odsouhlasili (pro: 5 proti: 0, zdržel: 0).
24. 3. 2021: P. Chytil sdělil, že geodet práci odevzdal a čeká se na stavební povolení.
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Projednávané téma:
p. Šebesta sdělil, že je vydáno stavební povolení, dalším krokem bude odsouhlasení nákladů na
realizaci.
Úkol Trvá.
20210616_1: Havarijní stav přístupových mostků k RD č. p. 37 a 96, ul. Náves Louky:
Projednávané téma:
Rada města Zlín schválila výběr projektanta, KMČ nesouhlasí s dopravním značením a požaduje
přizvání ke koordinační schůzce s projektanty.
p. Šebesta se spojí s pí. Dobešovou a dohodne schůzku.
Úkol Trvá.
20210616_2: Požadavky na drobné opravy, které mají provádět TSZ (objednávky prací
zajišťuje p. Moravec)
Projednávané téma:
Chybí rošty na chodnících od odpadových dešťových svodů, převážně se jedná o ul. Hasičská.
Bude učiněn dotaz na p. Balajku, TSZ.
Bližší informace viz zápis č. 2-2021.
Úkol Trvá.
Ostatní úkoly zůstávají v platnosti.

3. Informace z kanceláře MČ
Komise se průběžně vyjádřila k následujícím záměrům:


Záměr prodat pozemek p. č. 1992/8 k. ú. Louky nad Dřevnicí a p. č. 1992/2, KMČ nesouhlasí s
prodejem.



Záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 481/12 k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ nemá námitky proti
prodeji, pronájmu.



Záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 1226 k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ má námitky a
nesouhlasí s prodejem.



Záměr pronajmout pozemek p. č. 52/4, p. č. 52/6 a p. č. 52/7 k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ souhlasí
s pronájmem a nemá námitky.

4. Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
p. Bednařík:


Revitalizace kapličky je téměř dokončena, zbývá opravit okapové roury.

p. Šebesta:
 20210616_5: Obyvatelé bytových jednotek Zábrančí I/318 – 320 požadují úpravu
dopravního značení (zákaz stání – žlutá čára) na ul. Zábrančí II při výjezdu z garáží neustále
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blokovaném stojícím nákladním automobilem.
o Zodpovídá: p. Šebesta
20210616_6: Ostříhat keře zlatého deště na jižní straně nového parkoviště za bytovkami –
keř blokuje jedno parkovací místo, bude požádán cestář p. Drábek.
o Zodpovídá: p. Drábek

p. Učeň:
 Občané si stěžují na vysokou rychlost projíždějících vozidel a požadují řešit snížení rychlosti
Tečovice - Louky - Zadní Luhy.

5. Závěr
Příští jednání komise se uskuteční 8. 9. 2021 na obvyklém místě.
Zápis bude zaslán pí Dobešové a p. Moravcovi
Ve Zlíně 17. 6. 2021
Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky
Ověřil: Martin Šebesta, předseda KMČ Louky
Příloha: Aktualizovaný seznam úkolů.
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Aktualizovaný seznam úkolů:
Číslo
20210616_1

Úkol
Oprava mostků Hasičská

20210616_2

Oprava dešťových
odpadových roštů na
chodnících – ul. Hasičská
1 ks VO u starého obchodu
Zpomalovací prvky provozu
na ul. Vinohrady

20210616_3
20210616_4
20210616_5
20210616_6
20210324_3
20210324_4
20210324_5

Úprava vodorovného
dopravního značení na ul.
Zábrančí II
Ostříhání keřů na již. straně
parkoviště za bytovkami
Zachování průchodu v rámci
stavby nových RD
Dokončení pokládky
recyklátu
Účast na koordinačních
schůzkách projektantů nové
návsi

Zodp. KMČ
p. Šebesta

Zodp. SMZ
pí Dobešová
p.Moravec/
p. Balajka - TSZ

p. Šebesta
p. Bednařík

pí Dobešová
pí Dobešová

p. Šebesta

pí Dobešová

p. Drábek

N/A

p. Šebesta

pí Varišová

p. Šebesta

pí Dobešová/
p. Moravec
pí Dobešová
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Poznámka

