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Stížnost na stávající dopravní obslužnost na ulici Fabiánka II, 760 01 Zlín - Sdělení

K Vaší stížnosti na stávající dopravní obslužnost na ulici Fabiánka II, 760 01 Zlín
sdělujeme:
Vzhledem k tomu, že jsme se problematikou zabývali v měsíci říjnu r. 2018 na podkladě
žádosti paní Kadlčkové (Č. j. KRPZ-118481-1/ČJ-2018-150506), musíme opětovně konstatovat, že
lze jedině souhlasit s Vaším názorem, že se trvale zhoršuje průjezd a především bezpečnost
průjezdu po této komunikaci.
Dále sdělujeme, že Vaší stížnost bereme v úvahu, ale bohužel nejsme v postavení, kdy
můžeme zásadním způsobem zamezit rozvoji lokality, neboť policie nevydává žádná povolení
týkající se, jak výstavby komunikací, tak domů pro bydlení apod.. U případného prodloužení již
existujících komunikací se vyjadřujeme ke konkrétnímu projektu, nikoliv ke stávajícímu stavu, byť
na případný nevyhovující stav ve stanovisku zpravidla upozorňujeme.
Vzhledem k tomu, že v procesu schvalování územního plánu nejsme dotčeným orgánem
a nevydáváme k věci žádné stanovisko, bude nutné tuto problematiku řešit na příslušných
odborech Magistrátu města Zlína a s městem Zlín, které je ve většině případů vlastníkem
pozemních komunikací. Současně i Vám (stejně jako paní Kadlčkové) dále sdělujeme, že s
ohledem na dopravně technický stav místní komunikace Fabiánka II. máme za to, že do doby, než
dojde k úpravám stávající nevhodné dopravní infrastruktury, není vhodné navrhovat další plochy
pro zástavbu. K úpravám komunikací by však mělo dojít i za předpokladu, že od rozvoje a další
výstavby bude upuštěno.
Z hlediska námi chráněných zájmů doporučujeme upravit šířku dotčené komunikace tak,
aby byla adekvátní k šířkovému uspořádání ul. Filmová a následně i nově vybudovanému
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navazujícímu úseku ul. Fabiánka II. Komunikace by měla umožňovat bezpečný, ale plynulý
obousměrný provoz.
Vhodným řešením jsou stavební úpravy na Zónu 30 z předností zprava a její následné
označení příslušným dopravním značením. S ohledem na stav stávajících zpomalovacích prahů
bude vhodné tyto řešit stavebně.
Doporučujeme zpracovat studii možných úprav na celou
lokalitu z důvodů sjednocení dopravního režimu a případné propojení lokality na dopravní
infrastrukturu obce Březnice bez úprav komunikací na obou k.ú. nedoporučujeme.
por. Zdeněk Kratochvíla, DiS.
komisař
tel: 974 666 578

Rozdělovník:
JUDr. Vítězslav Menšík a Milena Menšíková
Město Zlín
Magistrát města Zlína, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

por. Zdeněk Kratochvíla, DiS.
08.01.2019 13:38:53
Digitálně podepsal:
por. Zdeněk Kratochvíla, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

2

