ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Ze dne: 21. 5. 2012

Ve věci: Veřejné projednání Obeciny (část Obeciny)
Místo jednání: hřiště č. 89 (Obeciny XI)
1. Vysvětlení návrhu a důvody navržené optimalizace.
2. Stížnost, že obyvatelé předem koncept neviděli.
- Návrh optimalizace byl vyvěšen na nástěnce místní části a na webových stránkách www.zlin.eu, v jednotlivých vchodem byly
pozvánky na projednání.
3. Obeciny mají dle zástupce místní části 1361 obyvatel
- Původní údaj získaný na evidenci obyvatel byl prověřen. Na Obecinách I – XIX žije 1361 obyvatel, z toho 171 dětí do 15 let.
4. Jaká norma určuje na 50 dětí jedno dětské hřiště?
- Norma na tyto výpočty neexistuje – vychází se z počtu hřišť ve Zlíně a jeho místních částech v porovnání s počtem dětí do 15
let v jednotlivých lokalitách. Z toho plyne, že abychom docílili zrovnoprávnění s jinými místními částmi, je nutné počítat 50
dětí na jedno hřiště.
5. Co je považováno za hřiště?
- Pokud je na ploše umístěn i jen jeden herní prvek (pískoviště je považováno za herní prvek), jedná se o hřiště.
6. Vznesen dotaz na možnost pronájmu.
- Na základě smlouvy je možné převést hřiště na společenství vlastníků bytových jednotek. A to se všemi povinnostmi, které
česká státní norma ukládá (ČSN EN 1176, 1177, hygienické předpisy).
7. Na Obecinách XIX udělat hřiště pro větší děti. Pro malé děti stačí u vchodů domů.
8. Obecně obyvatelé nechtějí herní prvek tzv. domeček se skluzavkou, v lokalitě postačuje jeden a to stávající na hř. č. 89
(Obeciny XI).
9. Výměny písku v pískovištích – nedochází k výměně, ale na starý písek je pouze nasypán nový.
- Na stávající velkoobjemová pískoviště je potřeba velmi mnoho písku. Chtěli bychom postupně vyměňovat pískoviště za nové
s menším objemem tak, abychom zajistili pravidelnou výměnu písku.
10. Na Obecinách je potřeba aktuálně zrušit většinu stávajících herních prvků, které již neodpovídají české státní normě ČSN EN
1176, 1177.
11. Záměr optimalizace respektuje navržená a zamýšlená rozšíření některých stávajících ulic o parkovací státní tj. rozšíření
komunikace o 5 m.
Návrhy a připomínky k jednotlivým hřištím podané ústně přímo na místě projednání:
Hřiště č. 373
Obeciny XIX: Ponechat jediné travnaté sportoviště.
Hřiště č. 82
Obeciny XIX – nikdo nechodí, problémy s vandalismem. Udělat hřiště pro větší děti (herní prvek pyramida, ...)
Hřiště č. 85
Obeciny XVI - nerušit
Hřiště č. 86
Obeciny XV - nerušit
Hřiště č. 87
Obeciny XIII
Hřiště č. 88
Obeciny XII – opravit kličky na napínání sítě
Hřiště č. 89
Obeciny XI
Hřiště č. 90
Obeciny IX – obyvatelé si sami museli nechat přivézt tatrovku s pískem
Hřiště č. 92
Obeciny VIII – vrátit demontovanou část sítě do výšky 4,5 m. Opravit kličky na napínání sítě.
Hřiště č. 93
Obeciny VI – Nejvytíženější hřiště – není potřeba umísťovat žádné další herní prvky, ale pokud by se mělo
instalovat nové menší pískoviště, tak instalovat 2ks.
Hřiště č. 94
Obeciny V
1.Velmi diskutovaný byl návrh na zachování hřiště pod pizzerií Obeciny V-VI.
Již před veřejným projednáním přišla petice od Společenství vlastníků bytových jednotek Obeciny č. p. 3603
Nikdo z přítomných s návrhem ponechání hřiště a jeho rekonstrukce nesouhlasí - hřiště není žádáno.
Důvody: 1. průjezdná komunikace
2. nadměrná hlučnost
3. hřiště využívají pouze návštěvníci pizzerií
4. komunikační koridor lesní čtvrť – ZŠ Dřevnická – zvýšený provoz během dne
5. odkladiště dětí při návštěvě pizzerie
2. nevyužívané - zrušit
Hřiště č. 95
Obeciny IV – nevyužívané - zrušit
Hřiště č. 96
Obeciny III
Hřiště č. 98
Obeciny I – návrh na zrušení
12. Další připomínky a podněty jsou přijímány do 31.5.2012 v kanceláří místní části, prostřednictvím www stránek Statutárního
města Zlína (zlin.eu – kultura, sport, volný čas – dětská hřiště – optimalizace hřišť Obeciny)
http://www.zlin.eu/page/96596.optimalizace-hrist-obeciny/
kde je možno stáhnout papírovou variantu formuláře nebo vyplnit online formulář nebo zasláním připomínek na email:
kristynakralova@muzlin.cz příp. petranovakova@muzlin.cz.

