Z Á P I S č. 6
z jednání Komise místní části Louky konaného dne 8. 12. 2021

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

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

Omluveni: J. Květáková, p. Chládek
Přítomno 5 členů komise, komise je usnášeníschopná.
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, seznámil přítomné členy s programem jednání a poděkoval
všem za práci v roce 2021.

2. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání.
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 blokovaném
stojícím nákladním automobilem.
Projednávané téma:
KMČ se seznámila se stanoviskem vedoucího odd. provozně technického, pana Hlaváče:
„Stání před vyústěním místa ležícího mimo pozemní komunikaci (tedy napojení sjezdu, účelové
komunikace apod.) je jednoznačně v rozporu s obecnými pravidly zákona č. 361/2000 Sb. Jedná
se tedy o přestupek a doporučujeme kontaktovat městskou policii.
Umístění žluté čáry by bylo dublováním obecné úpravy zákona a to je ze strany silničního správního
úřadu a dopravního inspektorátu PČR neschválitelné.“
Komise bere na vědomí odpověď p. Hlaváče, p. Šebesta předá obyvatelům bytových jednotek.
Úkol splněn.
20211020_1: Obyvatelé Louk vznesli požadavek na umístění odpadkových košů k chodníku
od zastávky „U Hřiště“ až po tř. T. Bati.
Projednávané téma:
Byl instalován odpadkový koš u schodiště k mateřské škole.
Úkol splněn.
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20210616_4: Zklidnění provozu na ulici „Pod Vinohrady“
Projednávané téma:
Byly instalovány dva zpomalovací retardéry.
Úkol splněn.
20210908_1: Rekonstrukce komunikace ul. Chlumská
Projednávané téma:
p. Učen informoval KMČ o schůzce s pí Dobešovou a projektantem pozemních komunikací.
Výsledkem byly technické návrhy řešení rekonstrukce/zpevnění povrchu komunikace. KMČ zvolila
technicky a finančně přijatelné řešení spočívající ve zvýšení stávajících vpustí splaškové kanalizace
a zpevnění povrchu komunikace drceným kamenem spojeným inertní látkou (s ohledem na blízkost
chovných rybníků a jejich ochrany).
Další krok bude vytvoření projektové dokumentace zvoleného řešení.
Úkol trvá.
20210616_3: 1 ks VO u starého obchodu na Návsi v polovině příjezdové cesty k domům
č. p. 456 a 459.
Projednávané téma:
p. Šebesta informoval KMČ o termínu instalace VO na jaře 2022.
Úkol trvá.

3. Informace z kanceláře MČ
Komise se průběžně vyjádřila k následujícímu záměru:


Záměr č. ev.: 359/2021, čj. MMZL220345/2021: Pozemky p. č. 302/3, p. č. 307/445, p. č.
1978/1, p. č. 1979/1 a p. č. 1985/75 o celkové výměře 222 m2, k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín pro umístění nových zpevněných ploch a rekonstrukce stávajících zpevněných
ploch v rámci připravovaných stavebních úprav sportovního areálu ve Zlíně Loukách.
Členové komise nemají námitky proti zapůjčení výše uvedených částí pozemků.

4. Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
Pí Kostková:


Byly zakoupeny 3 nové světelné řetězy a TSMZ provedly jejich instalaci a 27. 11. 2021 byl
vánoční strom rozsvícen, bohužel bez účasti veřejnosti.



V minulém týdnu požádal starosta hasičů p. Zetík o finanční příspěvek na akce pro děti –
Drakiádu a Mikulášskou besídku (pokud bude možné je uskutečnit). Členové KMČ
odsouhlasili částku do 2 000 Kč na Drakiádu a do 7 000 Kč na mikulášské balíčky.
Za občerstvení dětí na drakiádě bylo vyplaceno 2 010 Kč.
Mikulášská besídka se, tak jako rozsvícení vánočního stromu, neuskutečnila.
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Priority na rok 2022 zůstávají stejné, pokračovat se bude rekonstrukcí ul. Náves
Louky, rekonstrukcí přístupové cesty na ul. Chlumská.
5. Závěr
Příští jednání komise bude stanoveno dle potřeby.
Zápis bude zaslán pí Dobešové, p. Moravcovi a p. Hlaváčovi

Ve Zlíně 15. 12. 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_3
20210324_3
20210324_4
20210324_5
20210908_1

Úkol
1 ks VO u starého obchodu
Zachování průchodu v rámci
stavby nových RD
Dokončení pokládky
recyklátu
Účast na koordinačních
schůzkách projektantů nové
návsi
Rekonstrukce komunikace
na ul. Chlumská

Zodp. KMČ
p. Šebesta
p. Šebesta

Zodp. SMZ
pí Dobešová
pí Varišová

p. Šebesta

pí Dobešová/
p. Moravec
pí Dobešová

p. Učeň

pí Dobešová
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Poznámka

Zadaní PD na rekonstrukci

