Z Á P I S č. 5
z jednání Komise místní části Louky konaného dne 20. 10. 2021
Přítomni: M. Šebesta, O. Učeň, K. Kozlová, MUDr. A. Veitová, M. Kostková (tajemnice KMČ)
Omluveni: L. Bednařík, J. Květáková, J. Bazelová (jm. členka RMZ), M. Klajn (jm. člen ZMZ)
Přítomni 4 členové 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 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:
Úkol byl splněn, zpomalovací prvky byly instalovány.
Komise KMČ děkuje za realizaci.
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.“
Ve smyslu uvedeného stanoviska navrhuje KMČ označení výjezdu z garáží na ul. Zábrančí II dle
platné vyhlášky (dva červené sloupky). Tímto opatřením by mělo být dosaženo jednoznačného
stavu, který bude i nadále vymahatelný Městskou policí případně PČR.
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3. Informace z kanceláře MČ
Komise se průběžně vyjádřila k následujícím záměrům:


Záměr č. e.: 308/2021: Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1994/2 Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín o výměře 22 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného
domu na pozemcích p. č. 1193/3, 1193/5, p. č. 2073 k. ú. Louky nad Dřevnicí KMČ souhlasí
s výpůjčkou.



Záměr č. e.: 293/2021: Záměr zapůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 335/1 k. ú. Louky
nad Dřevnicí, obec Zlín o celkové výměře 65 m2 za účelem stavebních úprav stávajícího
vjezdu, vybudování nových zpevněných ploch včetně chodníku a úprava stávajícího rygolu
k plánované novostavbě bytového domu na pozemcích p. č. st. 234 a p. č. 333/8 v k. ú.
Louky nad Dřevnicí: členové KMČ Louky zásadně nesouhlasí se záměrem a požadují,
aby vlastník pozemku řešil parkovací situaci výhradně na svém pozemku.



Záměr č. e.: 336/2021: Záměr prodat pozemek p. č. 143 k. ú. Louky nad Dřevnicí o výměře
do 40 m2 pro zahradu. Členové KMČ Louky nesouhlasí s prodejem.

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


20211020_1: Obyvatelé Louk vznesli požadavek na umístění odpadních košů k chodníku
od zastávky „U Hřiště“ až po tř. T. Bati.
o KMČ souhlasí a navrhuje umístění 2 košů na odpadky do živého plotu u školky a u
sídla fy. DEK-Trade.
o Zodpovídá: pí. Kostková (KMČ) /p. Moravec (st. město Zlín)



KMČ odmítla občanský podnět na zřízení stanoviště pro kontejnery na odpadní kov a ropné
produkty.
o Zdůvodnění: v katastru místní části Louky se nachází technické služby s největším
sběrným dvorem SMZ.



P. Letocha vznesl dotaz, jak pokračuje projednávání rekonstrukce přístupové cesty na ul.
Chlumská.
o Bod je součástí priorit KMČ.
o 20210908_1: Členové KMČ odsouhlasili zadání vypracování projektové
dokumentace na zpevnění povrchu komunikace.



Byla provedena revize osvětlení vánočního stromu, dle sdělení TSMZ bude zapotřební 2 až
3 ks osvětlení. Bylo objednáno u pí Jiruškové.



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.



Rozsvícení vánočního stromu, pokud bude možné, se uskuteční 27. 11. 2021 od 17.00 h,
Vystoupení dětí je zajištěno jako každý rok.
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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 se uskuteční 8. 12. 2021 v 17.30 h na obvyklém místě.
Zápis bude zaslán pí Dobešové, p. Moravcovi a p. Hlaváčovi

Ve Zlíně 21. 10. 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
20210616_5
20210324_3
20210324_4
20210324_5
20210908_1
20211020_1

Úkol
1 ks VO u starého obchodu
Úprava vodorovného
dopravního značení na ul.
Zábrančí II
Zachování průchodu v rámci
stavby nových RD
Dokončení pokládky
recyklátu
Účast na koordinačních
schůzkách projektantů nové
návsi
Rekonstrukce komunikace
na ul. Chlumská
Odpadkové koše na ul
Hasičská - u školky a DEKTrade

Zodp. KMČ
p. Šebesta
p. Šebesta

Zodp. SMZ
pí Dobešová
pí Dobešová/
p. Hlaváč

p. Šebesta

pí Varišová

p. Šebesta

pí Dobešová/
p. Moravec
pí Dobešová

p. Učeň

pí Dobešová

pí. Kostková

p. Moravec
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Poznámka

Zadaní PD na rekonstrukci

