Z Á P I S č. 2
z jednání Komise místní části Louky konaného dne 24. 3. 2021 přes Skype

Přítomni přes Skype: J. Květáková, K. Kozlová, L. Bednařík, A. Veitová, O. Učeň, M. Šebesta,
M. Kostková (tajemnice)
Omluveni:

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

Přítomno na Skype 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

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

Jednání komise zahájil Martin Šebesta, přivítal přítomné členy na Skype a seznámil je
s programem jednání.
2.
-

Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání:
Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati byly částečně provedeny. Rovněž je nutné opravit
„sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky. Požadavek byl zařazen do
investic na rok 2017, ale zatím nebylo provedeno. Oprava obrubníků byla provedena – opět
jsou ale poškozeny, částečně i sklopení chodníku, zbývá provést čtyři sklopení chodníků na
tř. T. Bati. Bohužel by tyto úpravy zasáhly do hlavní komunikace a bude proto zapotřebí
zadat realizační projekt a také záleží na ceně realizace.
Jedná se o přechody na tř. T. Bati. Bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace, je to
požadavek ŘSD a bude použito i pro stanovení přechodného dopravního značení pro
stavbu.
Dle sdělení pí Dobešové projekt zatím nebyl zadán. Vzhledem k tomu, pokud nebude
realizace zadána v prioritách KMČ, nebudou se vyčleňovat finanční prostředky na
zrealizování.
Je zařazeno v investicích.
Úkol trvá.

-

Úprava Návsi v Loukách. KMČ v r. 2018 odsouhlasila a vyčleňuje cca 100.000,- Kč na studii
úpravy Návsi v Loukách (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0). P. Moravec byl požádán o objednání
studie.
Nabídka byla aktualizována, objednávka u fy Ellement je platná a je zveřejněna. Jednání
s projektanty se uskutečnilo na místě samém 19. 9. 2019 od 14.00 hod. Jednání nad
rozpracovanou dokumentací se uskutečnilo 13. 11. 2019 na Odboru dopravy MMZ za
přítomnosti pí Dobešové a p. Říhy. Termín studie do konce února 2020 a následně bude
návrh prezentován v KMČ.
Komise byla seznámena se studií. Tato studie je řešena v širších prostorových vztazích.
Pokud se komise rozhodne v pokračování na PD, může doplnit, např. jaká činnost se v tomto
prostoru očekává. Navržená studie je akceptovatelná, pokud budou splněny připomínky,
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které komise má a tyto budou řešeny v další fázi projektu, proto požaduje doplnit zadání
projektu. Na příštím jednání komise bude tato diskuse znovu otevřena k podání návrhů a
připomínek členů komise, a to před zadáním projektové dokumentace. MMZ se bude podílet
na financování z rozpočtu. Se studií je možno se seznámit v KaMČ Louky.
Připomínky členů komise:
a) Získat souhlas Odboru městské zeleně s tímto navrhovaným řešením realizace.
b) Nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad – zvolit jinou lokalitu.
c) Aktualizovat studii na současný stav (pokácení lípy).
d) Možnost realizace v etapách.
e) Zajištění bezpečnosti hrajících si dětí na hřišti (hřiště u hlavní cesty, zabránění, aby dítě
při hře vběhlo na cestu), bezpečné dětské hrací prvky.
f) Projektant nastínil řešení u domu č. p. 5 na Návsi – vjezd, včetně odvodnění.
g) Vydláždění celé plochy dětského hřiště – ne.
Odbor městské zeleně jednal za účasti pí Bazelové a p. Bednaříka se zástupcem projektanta
společnosti Ellement a bylo dohodnuto, že projektant dopracuje studii podle připomínek OMZ
a
KMČ.
Po
získání
kladného
stanoviska
OMZ
ji
předá
KMČ
k veřejnému projednání.
24. 3. 2021:
1. Dle informací od pí Dobešové se bude schazet projektant se zástupci města
na pravidelných kontrolních schůzkách. Členové komise požadují přizvání
na všechny takové schůzky tak, aby mohla monitorovat průběh prací.
2. Komise místní části schvaluje uvolnění finanční částky na vypracování
projektové dokumentace ve struktuře ceny dle mailu od pí Dobešové
z 18. 2.2021.
Hlasování pro oba body: pro: 6, proti: 0, zržel: 0
Úkol trvá.
-

Zodpovídá: p. Bednařík

Vybudování přístupového chodníku k lávce k Ternu. Na základě požadavku Moravské
vodárenské a soukromých subjektů bude obnovena přístupová cesta asfaltovým recyklátem.
Tímto opatřením bude umožněn přístup k lávce chodcům a komunikaci budou moci používat
jak MoVo, tak soukromí zemědělci. Opravy takovéto komunikace by měly být snadné a
levné. Realizace by měla začít v jarních měsících tohoto roku. Veřejné osvětlení bude
provedeno.
p. Bednařík požádal pí Dobešovou o zajištění brzké realizace pokládky asfaltového recyklátu
na přístupový chodník, což bylo přislíbeno, jakmile budou mít TSZ vhodný materiál
k dispozici. Byla dána objednávka na TSZ.
Bylo realizováno v prosinci 2020.
24. 3. 2021:
1. Z důvodu blížících se zemních prací na přístupové cestě k lávce komise
místní části požaduje zachování průchodu a průjezdu k lávce (pí Varišová –
odd. dopravního řízení).
Zodpovídá: p. Šebesta
2. Dokončení pokládky recyklátu.
V rámci prosincové pokládky byla odstraněna kalamitní situace v průchodu
k lávce kdy téměř nebylo možné kvůli blátu projít. Komise děkuje za
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pokládku základní vrstvy recyklátu a požaduje dokončení.
Zodpovídá: pí Dobešová, p. Moravec
Úkol trvá.
-

Termín: do konce roku 2021

p. Učeň požaduje odstranění navážky podél přístupového chodníku k lávce, po pravé straně
směrem z Louk k lávce. Je to směs kamení, cihel, zeminy a trávy. Bude učiněn dotaz na p.
Moravce a požádáno o odstranění.
Bude realizováno při instalaci VO a při úpravě cesty asfaltovým recyklátem.
Vzhledem k informacím, které jsou uvedeny v bodu „Přístupový chodník k lávce k Ternu“,
nelze zatím realizovat.
24. 3. 2021: bylo realizováno.
Zodpovídá: p. Učeň
p. Bednařík:

-

Zpomalovací prvky v ul. Pod Vinohrady, které nejsou umístěny před žádným rodinným
domem, byly instalovány v blízkosti vjezdu TAŠ-STAPPA. Bude požádán p. Hlaváč o
provedení kontrolního měření rychlosti v uvedené lokalitě, zda umístění zpomalovacích
prvků splnilo svůj účel.
Schůzka s občany ul. Chaloupky a Pod Vinohrady se uskutečnila 25. 9. 2019 se zástupci
MMZ. Na tomto jednání přítomní občané souhlasili s navrženým řešením, tj. vybudování
dalších retardérů v těchto ulicích a zjednosměrnění úseku mezi koncem obce Louky a
začátkem obce Prštné, jak uvedli v zaslané petici MMZ.
Další fází je dotazníkové šetření (dále jen DS). V současné době čekáme na stanovení
rozsahu DS a jeho cenovou nabídku. Bude učiněn dotaz na pí Dobešovou.
Dle sdělení pí Dobešové bude dotazníkové šetření – dle rozhodnutí p. náměstka Čížka –
hrazeno z prostředků Odboru dopravy MMZ.
KMČ souhlasí s provedením dotazníkového šetření a žádá MMZ o vydání tiskové zprávy na
téma: „Příprava zjednosměrnění úseku mezi koncem místní části Louky a začátkem místní
části Prštné“.
Členové KMČ odsouhlasili zařazení projektové dokumentace pro stavební povolení k akci
„Zklidnění dopravy ul. Chaloupky a Pod Vinohrady“ do priorit r. 2019.
Zároveň vyčleňuje KMČ finanční prostředky na její krytí ve výši cca 22.000,- Kč (pro: 7, proti:
0, zdržel:0)
Projektová dokumentace byla zařazena do priorit roku 2019.
Dle sdělení pí Dobešové výsledky dotazníkového šetření byly zaslány na KaMČ k vyvěšení
do vývěsek. Dále informovala emailem ze dne 17. 2. 2020 o vystoupení člena komise MČ
Prštné na zastupitelstvu, který vyjádřil nesouhlas se zjednosměrněním mezi Loukami a
Prštným. Projektová dokumentace byla zadána v lednu, termín do konce května letošního
roku (e-mail zpráva z 27. 2. 2020).
Vzhledem k tomu, že byla na MMZ zaslána protipetice, kdy byl vysloven nesouhlas se
zjednosměrněním, je zatím od záměru zjednosměrnění ustoupeno do doby sjednocení
názoru všech obyvatel. Nadále se vytvářejí dopravně inženýrská opatření, která by měla vést
ke zklidnění dopravy při zachování obousměrného provozu.
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Odborem dopravy byla zaslána cenová nabídka. Bylo by možné akci rozdělit na dvě části,
nyní realizovat dva příčné prahy v ul. Pod Vinohrady a stávající montovaný práh přesunout
na začátek ul. Chaloupky. Cena je za dva prahy 878.397,- Kč vč. DPH. (e-mail 22. 6. 2020)
Bude zde navržená snížená rychlost 30 nebo 40 km/h. Žádají o zvážení, zda je možné
uvolnit tuto částku a realizovat dva příčné prahy, které budou mít, tak jako omezení rychlosti
dopravním značením, vliv na zvýšení bezpečnosti chodců v této oblasti. Zařazení do priorit
KMČ a odsouhlasení částky. Realizace by mohla být do konce roku 2020.
Komise vyčleňuje částku ve výši 900.000,- Kč na realizaci 2 ks příčných prahů v ul. Pod
Vinohrady dle navrhované PD a zařazuje jejich realizaci do priorit roku 2020 (pro: 5, proti: 0,
zdržel se: 0)
Bude požádána pí Dobešová, odbor dopravy, o prověření, zda je možno přesunout stávající
zpomalovací pruh z ul. Pod Vinohrady na výjezd z Louk do Tečovic a za jakých podmínek.
O vyjádření byl požádán p. Hlaváč s tímto vyjádřením:
„Tento požadavek budu muset nejprve probrat se zástupci DI PČR a silničního správního
úřadu. Zhruba za 14 dní bych se měl s nimi potkat, tak to navrhnu a uvidím, jak se k tomu
budou stavět. Obávám se, že budou namítat, že uvedený úsek komunikace v ul. Zadní luhy
je poměrně přehledný a je zde tedy vhodné spíše zabránit překračování povolené rychlosti
50 km/h než zpomalovat řidiče až na rychlost cca 30 km/h odpovídající konstrukci retardéru.
Tak velké zpomalení je zde víceméně zbytečné a tedy neopodstatněné. Nicméně nechci
předjímat, uvidíme, jak se k tomu budou dotčení stavět a následně se domluvíme na dalším
postupu.“
Dále bude požádán p. Hlaváč o umístění měřiče rychlosti z Tečovic do Louk, který může být
umístěn na značce „začátek obce Louky“.
Dle sdělení pí Dobešové, stavební řízení bylo zahájeno.
24. 3.2021:
Dle mailu z 11. 2. 2021 od pí Dobešové je vydáno stavební povolení. Finanční prostředky
jsou vyčleněny a je připravováno zadání VZ na realizaci zakázky 2 příčných prahů v ulici Pod
Vinohrady.
Úkol trvá.
-

Zodpovídá: p. Bednařík

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).
V současné době se čeká na geodeta, pak se projekt projedná s pí Dobešovou.
24. 3. 2021:
P. Chytil sdělil, že geodet práci odevzdal a čeká se na stavební povolení.
Úkol trvá:

Zodpovídá: p. Šebesta

Havarijní stav přístupových mostků k RD č. p. 37 a 96, ul. Náves Louky:
Na základě mailové komunikace od pí Dobešové vyplývá, že zmíněné mostky jsou v havarijním
stavu
a
není
jasné,
kdo
je
zodpovědný
za
jejich
opravu.
Vzhledem k tomu, že mostky jsou využívány v rámci poutě Louky, navrhuje komise, aby město
převzalo mostky do svého majetku tak, aby byla zajištěna možnost dalšího veřejného využití (pí
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Dobešová).
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zržel: 0
Úkol Trvá.

Zodpovídá: p. Šebesta

Požadavky na drobné opravy, které mají provádět TSZ (objednávky prací zajišťuje p.
Moravec)
-

Chybí rošty na chodnících od odpadových dešťových svodů, převážně se jedná o ul.
Hasičská. Bude učiněn dotaz na p. Balajku, TSZ.
Rošty na komunikaci u kašny – cesta na Suchý důl – poškozené, z části opraveno. Pokud se
týká cesty, tak TS opraví největší díry.
24. 3. 2021: Rošty na cestě na Suchý důl byly opraveny TSMZ.

-

Opravy obrubníku u stanoviště tříděného odpadu na Návsi v Loukách. Bylo by vhodné udělat
sklopení sjezdu pro kontejnery, aby nedocházelo k poškození obrubníků. Řešeno s TS Zlín,
bude provedeno na jaře r. 2020.
24. 3. 2021: bude řešeno v rámci bodu revitalizace návsi.

3.

Informace z kanceláře MČ

Komise se průběžně vyjadřila per-rolam k následujícím záměrům:
-

Záměr prodat pozemek p. č. 345 k. ú. Louky nad Dřevnicí/Kamenné, KMČ souhlasí
s prodejem.
Záměr prodat pozemek p. č. 574/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, většina členů členů KMČ má
námitky proti prodeji.
Záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 481/24 k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ nemá
námitky proti prodeji, pronájmu.
Záměr pronajmout pozemek p. č. 1435/7 k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ souhlasí
s pronájmem.
Záměr vypůjčit pozemek p. č. 52/7 a p. č. 52/6, k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ nemá
námitky a souhlasí s výpůjčkou.
Záměr vypůjčit, pronajmout pozemek p. č. 306/40, 306/34, k. ú. Louky nad Dřevnicí, KMČ
nemá žádné námitky.

4. Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
P. Bednařík:
Město Zlín nabízí revitalizaci kapličky na návsi v rozsahu:
-

Omytí a oprava fasády.
Omytí a případná oprava střechy.

Členové komise jednohlasně souhlasí.
Členové komise pověřili p. Martina Šebestu zastupováním komise do doby zvolení nového
předsedy.
Zápis bude zaslán pí Dobešové a p. Moravcovi.
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4.

Závěr

Datum příštího jednání komise bude upřesněn a sdělen písemně členům komise.
Ve Zlíně dne 26. 3. 2021
Zapsala: Marie Kostková
Ověřil: Martin Šebesta
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