Zápis ze setkání zástupců RMZ s občany místní části Jižní Svahy
dne 30. 9. 2019 v 18:00 hod. v kulturním sále Kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů
Přítomni:
Bc. Kateřina Francová
RNDr. Bedřich Landsfeld
Michal Čížek
Mgr. Milan Smola
Ing. Ivo Divoký
Ing. Leopold Bednařík
Ing. Naděžda Hasíková
Ing. arch. Ivo Tuček
Mgr. Milan Smola
Mgr. Kováříková Lenka
Ing. Tomáš Nedbal
Ing. Jan Staroba
Bc. Alena Koryčanová
Ing. Zuzana Hegmonová
Bc. Tomáš Polehňa
Bc. Dominika Göttlichová
Ing. Jakub Černoch
Ing. Josef Kocháň
vrch. Inspektor David Korvas
Mgr. Eva Olivíková, Bronislava Křížová

náměstkyně primátora
náměstek primátora
uvolněný člen RMZ
vedoucí Odboru školství
vedoucí Odboru městské zeleně
vedoucí Odboru realizace investičních akcí
vedoucí Odboru živnostenského
vedoucí Oddělení prostorového plánování
vedoucí Odboru školství
Odbor majetkové správy
Odbor dopravy
Odbor dopravy
Odbor životního prostřední a zemědělství
Odbor městské zeleně
Odbor městské zeleně
Odbor městské zeleně
ředitel Technických služeb Zlín, s. r. o.
ředitel DSZO Zlín, s. r. o.
Městská policie Zlín
pracovnice Kanceláře místní části Jižní Svahy I a Jižní Svahy II
cca 50 občanů

Mgr. Naděžda Hasíková, vedoucí Odboru živnostenského
- Představila přítomné zástupce Rady města Zlína, jednotlivých odborů Magistrátu města Zlína a dalších organizací.
- Informovala o organizačních záležitostech, následující diskuzi, o formách zveřejnění zápisu a informací k podnětům
z veřejného setkání (ve vývěsních skříňkách, www.zlin.eu/js-1, www.zlin.eu/js-2). Celé setkání moderovala a dávala slovo
diskutujícím.
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
- Přivítal občany na veřejném setkání.
- Jsme nachystaní k diskuzi, abychom reagovali na Vaše podněty, pobavili se o tom, co Vás trápí a možná i o věcech, které se
Vám líbí. Doufám, že budeme umět reagovat na všechny vaše dotazy a podněty.
Prezentace plánované výstavby vodního biotopu v Centrálním parku Jižní Svahy
prezentovala Ing. Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně.
Diskuze:
Občan, Jižní Svahy
- Je prezentace k vodnímu biotopu i někde jinde k dispozici?
- Kdy bude termín realizace vodního biotopu?
Ing Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně
- Předpoklad realizace je v příštím roce – rok 2020. Hledáme také vhodné dotační tituly.
- Prezentace je k dispozici na Odboru městské zeleně.
Občan, Jižní Svahy
- Do kdy bude provozována kamenná skládka naproti Okružní ulice? Dle předchozích informací měla být zlikvidována
na konci léta roku 2018. Do dnešního dne se nic neděje. Vedle je uděláno sportoviště, a pokud fouká, tak se zde nedá
dýchat.
Občanka, Jižní Svahy
Skládka nás velmi obtěžuje.
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
- Je zde skládka materiálu pro stavbu Středová. Byl zde uložen recyklát po torzu. V tomto roce by měl být betonový recyklát
zlikvidován. V letošním roce by to mělo být vyklizeno a na místě zřízeno dočasné parkoviště.
Občanka, Jižní Svahy
- Jde mi o ulici U Trojáku. Je velmi těžké jezdit s člověkem na vozíku po Jižních Svazích, kde je většina chodníků
bariérových a některé i nesjízdné. Jihovýchodní strana chodníku U Trojáku prý není v havarijním stavu. Pokud
nemusím, po chodníku nejdu, protože bych si zvrtla nohu. Chodník je v takovém stavu, že nejde ani očistit. Při zimní
údržbě se nepoužívá radlice, kvůli špatnému stavu se pouze chodník posolí, posype a vznikne z toho břečka.
Chodíme tedy hlavně po cestě.
- V ulici Jílové se udělal nový chodník. Tam, kde jsou sjezdy, neustále někdo parkuje. Nešel by sjezd udělat na místě,
kde je žlutá čára?
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Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
- Připravili jsme větší opravy chodníků, které jsou na Jižních Svazích v havarijním a špatném stavu. Zadáme studii na celou
oblast U Trojáku, což bude velký projekt. Generální opravy již začínají. Ze strany Technických služeb již započala příprava.
ÚKOL:

B4/19/11362

Prověřit bezbariérové sjezdy na ulici Jílová – zamezit stání aut u stávajících Z:
sjezdů, či vybudování sjezdů na jiných místech chodníku.
T:

OD, MPZ
4. 11. 2019

Občan, Jižní Svahy
- V loňském roce jsme dávali požadavek na opravu chodníku vnitrobloku Podlesí I (č. p. 4939 - 4945). Stav je zde
havarijní včetně schodů k panelovému domu. Údajně se zde propadá kanalizace. Bortí se opěrné zdi. Je to velký
problém, který jsme i písemně zaslali primátorovi města Zlína. Potřebovali bychom toto vyřešit i z důvodu
rekonstrukce zadních vchodů domu, kterou nyní z výše zmíněných důvodů nelze provést.
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
Musíme zjistit současný stav věci.
ÚKOL:

B4/19/11363

Prověřit stav a zvážit opravu chodníků a schodiště vnitrobloku
Podlesí I č. p. 4939 – 4945.

Z:

OD

T:

4. 11. 2019

Občan, Jižní Svahy
- Kruhový objezd na Kocandě. Jak to bude s realizací, kdy se bude realizovat a jak bude řešena bezpečnost? Na
Zelinově ulici je obava z vozidel, které budou projíždět z kruhového objezdu dolů. Je zde osm dalších domů a provoz
je hustější. Zajímá nás také propojení na Podlesí.
Občan, Jižní Svahy
- Bude propojeno Podlesí s Kocandou? Ulice Podlesí I je v zimě ve špatném stavu a je to jediná přístupová cesta na
Podlesí. Pokud se zde stane nehoda, není tudy možné projet, viz nehody v zimním období loňského roku. Dali jsme si
požadavek, aby ulice Podlesí I – V byly zařazeny do II. pořadí zimní údržby. Zjistili jsme, že Hony jsou ve II. pořadí a
Podlesí I, kde je pouze jedna přístupová cesta, jsou ve III. pořadí. Děkujeme však TS Zlín, které nám zde posílají
multikáru nad rámec povinností údržby a dispečeři posílají vozidla častěji. Velmi bychom uvítali toto propojení.
- Je zde zrekonstruovaná cesta ze Středové na Podlesí I a nevíme, proč je zde zúžená zatáčka. V zimě budou vznikat
zbytečné problémy.
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
- Propojení Podlesí – Kocanda - Je zde spoluúčast Zlínského kraje, se kterým se musíme dohodnout. Stavební povolení
očekáváme do konce roku 2019. Propojení zde dává smysl. K termínu propojení Vám zatím mohu říct jen odhad roku 2022 či
2023 – stavební povolení.
- Cesta ze Středové na Podlesí I byla zrekonstruována dle všech platných norem.
Pozn. zapisovatele: Plán kruhového objezdu byl prezentován občanům, kteří se účastnili veřejného setkání a je k nahlédnutí na
Odboru dopravy.
Ing. Jakub Černoch, ředitel TS Zlín, s. r. o.
- Zimní údržba - priority jsou stanoveny zejména s ohledem na zajištění sjízdnosti tras veřejné dopravy a přístupu na klíčová
místa, např. zdravotnická zařízení, stanoviště hasičů či bezpečnostních složek. Aby byla zachována funkčnost a efektivita
systému zimní údržby, je nutné nastavené priority bezpodmínečně dodržovat. Proto nemohou být veškeré komunikace
zařazeny do I. či II. pořadí, nebylo by možné dodržet lhůty, stanovené Operačním plánem zimní údržby. Pracovníci
Technických služeb vždy udržují silnice sjízdné v nejkratším možném termínu a v kratších lhůtách, než jsou stanoveny.
Podnět na změnu zařazení ul. Podlesí s ohledem na sklon komunikace byl předložen Odboru dopravy již na jaře tohoto roku a
je projednáván v rámci přípravy Operačního plánu zimní údržby na sezonu 2019/2020.
Pozn. zapisovatele: Operační plán zimní údržby byl projednán Dopravní komisí dne 2. 10. 2019 a doporučen k schválení RMZ
s tím, že počítá s přeřazením Podlesí do II. pořadí.
Občanka, Jižní Svahy
- Bude se rekonstruovat střecha nad knihovnou u I. segmentu? Při každém dešti se mapy na stropě knihovny rozšiřují.
Slyšela jsem, že se má knihovna kvůli tomu rušit.
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
- Uvolnili jsme finanční prostředky na opravu střechy knihovny. Knihovna se bude muset dočasně uzavřít během opravy a bude
přemístěna na Podlesí 5302. Uvidíme, zda tato oprava bude dostatečná. Tato akce bude brzo nachystána k zadání zakázky.
Knihovnu určitě chceme zachovat.
Občan, Jižní Svahy
- Nešlo by zřídit na ulici Pasecká, aby jeden z přechodů byl světelný? Jsou zde zastávky MHD. Je to dvouproudá cesta
a bylo zde několik dopravních nehod s chodci. Nelze zde v dopravní špičce přejít. Mám na mysli místo Pod Babou na
ulici Pasecká. Ráno zde bývá policie, myslím ale, že by bylo bezpečnější, kdyby zde byl světelný přechod.
- Chodník Čepkov – Slunečná. Chodník je již velmi nebezpečný. Jsou zde místy vytrhané dlaždice a v jedné části je to
do poloviny chodníku. Pokud by v některé části přestalo svítit veřejné osvětlení, bylo by to zde velmi nebezpečné.
Odbor městské zeleně zde rekultivoval prostor – nasadil nové keře a navezl drť, která by měla udržovat vláhu.
Veškerá drť je spláchnutá a ucpává odtok. Stav chodníku je havarijní.
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Podchod na Družstevní ulici je ve špatném stavu. Podchod je využíván žáky základní školy a je velmi frekventovaný.
Myslím si, že zde neprobíhá žádná údržba. Schody jsou zarostlé plevelem, pokud více zaprší, stojí zde voda, protože
je kanalizace ucpaná.
Dotaz na Odbor městské zeleně. Na ulici Javorová stojí vysoký modřín, který má suché větve a je nebezpečný, to se
týká také borovic, které jsou v blízkém okolí.

Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
- Přechod pod Babou - Nemám nic proti zabezpečnění přecházení.
- Chodník Čepkov – Slunečná - Chybí nám propojení pro cyklisty na Jižní Svahy. Šlo by to ulicí Klabalskou, kde je první fáze
hotová. Je zde však problém se zastávkami MHD, kde bychom místo zálivu museli zastávku posunout do jízdního pruhu.
Cyklopropojení zároveň s rekonstrukcí chodníku Čepkov – Slunečná – máme stavební povolení. Je to zařazeno na rok 2020,
ale uvidíme, zda budou na tuto akci přiřazeny finanční prostředky.
- Podchod Družstevní ulice – pokud budou přiděleny finanční prostředky, podchod opravíme.
Ing. Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín, s. r. o.
- Chodník Čepkov – Slunečná – Chodník je ve špatném stavu. Na základě požadavků odboru dopravy jsme zpracovali
kalkulaci, ale povrchová úprava by stála stovky tisíc a za chvíli by byl stav stejný. Ujíždí zde celý svah, je potřeba vybudovat
opěrné zídky a následně má smysl budovat chodník. Není to tak, že bychom chodník nechtěli opravit.
ÚKOL:

B4/19/11364

ÚKOL:

B4/19/11365

ÚKOL:

B4/19/11366

Prověřit stav a zvážit instalaci světelného signalizačního zařízení na jednom Z:
z přechodů na ulici Pasecká (část Pod Babou).
T:
Informovat občany o termínu zahájení rekonstrukce chodníku
Z:
Čepkov - Slunečná.
T:
Prověřit stav a zvážit opravu podchodu na ulici Družstevní.
Z:
T:

OD
4. 11. 2019
OD
4. 11. 2019
OD
4. 11. 2019

Ing. Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
- Určitě stav modřínu prověříme.
- Co se týká štěpky ve svahu (revitalizace biokoridoru), je pravda, že se při přívalových deštích dává do pohybu. Tuto akci má
na starost Odbor životního prostředí a zemědělství, tak bych je poprosil, aby se na to podívali.
ÚKOL:

B4/19/11367

Prověřit stav a zvážit ořez modřínu a okolních borovic na ulici
Javorová u č. p. 4519.

ÚKOL:

B4/19/11368

Prověřit stav a zvážit řešení pohybu štěpky ve svahu u chodníku
Čepkov – Slunečná, která při přívalových deštích stéká a ucpává kanalizaci.

Z:

OMZ

T:
Z:

4. 11. 2019
OŽPaZ

T:

4. 11. 2019

Občan, Jižní Svahy
- Četnost havárií vodovodního potrubí stále narůstá. Kdo zodpovídá za to, aby se terén po zásahu uvedl do původního
stavu? Pokud jsou plánovány opravy vodovodního řadu, prosíme o včasnou informovanost.
- Celá ulice Okružní (u č. p. 4728) je hezká pouze v květnu, kdy kvetou ozdobné hrušně. Po zbytek roku jsou však
stromy nevzhledné, protože trpí nějakou chorobou.
Ing. Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
- Uvedení terénu do původního stavu – správci sítí nám při havárii oznamují, kde se stala havárie a v jakém rozsahu. Je na
Odboru městské zeleně, či Odboru dopravy, abychom hlídali uvedení do původního stavu. Je to někdy i na delší časové
období. Zaměříme se na to dle Vaší připomínky.
Bc. Tomáš Polehňa, Odbor městské zeleně
- Stav hrušní – je možné, že jsou hrušně v dotačním programu. Pak stromy nelze kácet, protože je zde nutná určitá udržitelnost.
Většinou to bývá rez hrušňová, které sužuje stromy. Není možná chemická aplikace v takovém to rozsahu. Je to věčný boj.
ÚKOL:

BB4/19/11369

Prověřit a informovat občany o stavu hrušní na ulici Okružní okolo č. p. 4728.

Z:

OMZ

T:

4. 11. 2019

Občan, Jižní Svahy
- Zaznělo tady, že na skládce, která se bude nyní rušit, vznikne odstavné parkoviště. Chtěl bych se zeptat, kdy to
odstavné parkoviště bude a pokud bude dočasné, jak dlouho zde bude? Měla by se rekonstruovat ulice Moravská a
Slezská, kde nám ubývají parkovací místa. Pod ulicí Slezskou, kde je provizorní parkoviště, mně bylo řečeno, že zde
bude parkoviště a nebude zde postaven parkovací dům, kde se bude platit. Chci se zeptat, zda je to pravda?
- Vjezd na Moravskou ulici – byl zde udělán schod při opravě ulice Česká. Jedna část ulice se opravila, jedna se
odbagrovala a vznikla zde asi 30 cm hluboká jáma, je to asi měsíc zpět. Je to výjezd z Moravské ulice na Českou.
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
- Dočasné parkoviště zůstane tak dlouho, jak to jen půjde. Co se týče dalších etap výstavby, tak necháváme chvilku obyvatele
ulice České odpočinout. Parkoviště pod Slezskou zůstane.
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Parkoviště po torzu (skládce) – plánujeme ho v roce 2020.

Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
- Výjezd z Moravské ulice na Českou - V příštím týdnu bude jáma odstraněna.
Občan, Jižní Svahy
- Jak bude obecně řešena situace parkování na Podlesí? Nyní to probíhá tak, že večer projede MP, rozdá pokuty a stojí
se všude, kde se dá.
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
- V projektu nemáme odstavné parkoviště na Kocandě. Na Podlesí a Honech plánujeme zákaz parkování dodávek. Projekt
chystáme u točny Středová, kde by mohla vzniknout parkovací plocha nebo parkovací dům. Po torzu (skládce) vznikne také
parkovací plocha v r. 2020 a musíme zde zbudovat přechod, aby se k parkovišti dalo dostat.
Občanka, Jižní Svahy
- V loňském roce vyhrál v participativním rozpočtu „Tvoříme Zlín“ projekt oprava podchodu na zastávce ulice Česká.
Bude se s tím něco dít?
- Bylo by možné zastávku aspoň desinfikovat a důsledně uklidit?
Ing. Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
- Provedla se architektonická studie. Prověřil se stávající stav konstrukce zastřešení zastávky. Nyní se zpracovává statické
posouzení. Rozhodne se o následné úpravě v mezích přidělených peněz. Termín realizace dle pravidel je 2 roky. Nechtěli
jsme skončit u prosté opravy, protože výsledek by nebyl takový, jaký by si předkladatelé představovali. V letošním roce se
nedostaneme k realizaci.
Občan, Jižní Svahy
- Chtěl bych se vyjádřit k nedopalkům, které se ve velkém množství vyskytují na zastávkách a řešení této situace
s těmi, kteří nedopalky odhazují.
- Na zastávce jsou rozbité obě lavičky. Je zde rozbitý drát na hromosvod, který zasahuje do průchodu.
- Opakovaná oprava dlažby u autobusového nádraží, kostky jsou zde volně pohozeny.
- V parku jsou rozbité odpadkové koše.
- Proč nemá Zlín aplikaci pro hlášení závad? Lze zde i vidět, jak se problém vyřešil.
Ing. Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín s. r. o.
- Zastávky MHD – pravidelně je čistíme. Bohužel se to nedá vyčistit dokonale. Stále pravidelně zastávky čistíme, bohužel to
znečištění je vždy velké.
- Lavičky – rozbité lavičky prověříme.
- Dlažba u autobusového nádraží – opravujeme, víme, že to není ideální řešení.
- Odpadkové koše – pokud nahlásíte, kde se takovéto koše přesně nachází, vše opravíme. Koše musí sloužit svému účelu.
- Aplikace – před nedávnem město zakoupilo takovouto aplikaci, za rok zde nepřišlo žádné hlášení. Pokud máte podnět pro TS,
využijte prosím Facebook TS, stránky TS nebo stránky MMZ.
vrch. insp. David Korvas, MP Zlín
- Nedopalky – nedovedu si představit člověka, který by před hlídkou MP odhazoval nedopalky. Pokud něco zaregistrujeme,
v intencích zákona řešíme. Bohužel je to problém na všech zastávkách a je to o kultuře lidí, kteří na těchto zastávkách
nastupují a vystupují.
Občanka, Jižní Svahy
- Chtěla bych Vás pochválit za nové hřiště u I. segmentu.
- Pod poštou chcete prý dělat parkovací dům. Před vchodem do I. segmentu nám parkují lidé z okolních ulic. Kdy se
bude řešit prostor před vchodem do I. segmentu včetně doplnění laviček pro starší občany? Bylo by třeba také
vyřešit zásobování pro Cream a hospody, které jsou na poště.
- Chtěla bych poděkovat paní Kovaříkové, která utvořila nové pravidla a RMZ to schválila. Do bytů I. segmentu, se už
nedostávají lidé, kteří by obtěžovali stávající nájemníky.
ÚKOL:

B4/19/11370

Zvážit a informovat občany o revitalizaci přilehlého okolí a prostoru před
I. segmentem.

Z:

OD

T:

4. 11. 2019

Občan, Jižní Svahy
- Chtěl bych poděkovat panu Polehňovi z Odboru městské zeleně za údržbu zeleně, vysázení stromků a keřů na ulici
Podlesí. Náš dům pak sám přispívá k údržbě zeleně vlastními silami. Je možná nějaká dotace na údržbu okolí domu,
ale musí to být vykázáno z rozpočtu SVJ. Jako SVJ nemůžeme dát do rozpočtu něco, co se netýká našeho domu.
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
- Takovéto dotace poskytujeme z Ekofondu a jiné bytové družstva s tím takový problém nemají. Možná by stálo za to, zeptat se
jiných SVJ, jak to dělají.
- Jsme velmi rádi za všechny občany, kteří se starají o bezprostřední okolí svých domů. Jestli je to taková komplikace,
zamyslíme se nad tím, zda pro příští rok neupravíme pravidla tak, abychom našli jednodušší cestu pro proplácení. Děkujeme
za Vaši aktivitu.
ÚKOL:

B4/19/11371

Zvážit úpravu pravidel pro čerpání SVJ z Ekofondu na úpravu zeleně před domy. Z:
T:
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OMZ
4. 11. 2019

Občan, Jižní Svahy
- Chtěl bych pochválit celý tým Odboru městské zeleně. Chtěl bych pochválit také možnost třídění bioodpadu a kovů.
Na Zelinově ulici neslyšíme městský rozhlas. Vím, že například v Prštném to lze nalézt na webových stránkách nebo
se můžu zaregistrovat a pustit si to zpětně.
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
- Pokud si zaregistrujete emailovou adresu, budou Vám chodit zprávy s hlášením místního rozhlasu.
Pozn. zapisovatele: Hlášení místního rozhlasu je ve vybraných lokalitách - příměstských částech města Zlína. Informace týkající
se Jižních Svahů naleznou občané ve vývěsních skříňkách v místní části (ul. Česká - u zastávky MHD, Hony - u konečné MHD,
ul. Okružní - u obchodu Billa, ul Okružní - 1. segment, ul. Luční - u MŠ, ul. Družstevní - u garáží).
Občan, Jižní Svahy
- Pokud neteče voda, víme to první na Kocandě. Naposledy nebyla přistavena cisterna, 2 dny netekla voda.
- Valy I, Valy II, Valy III. Kocanda. Všichni chodí vrchem, po cestě, po které se nedá ani projít. Bude chodník na
Kocandu osvětlený?
- Plánujete, aby na rozcestí Paseky - Kocanda jezdil školní autobus po cestě u Mezilesí?
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
- Já sama jsem to řešila, že pokud neteče voda na Jižních Svazích, nedohledáte na mapě, kde najdete cisternu. Dali jsme tento
podnět na VaK a prosili je, aby udělali mapu, kde cisterny jsou v tu chvíli aktuálně k nalezení, protože chápu, že není možné
běhat po sídlišti ráno a hledat cisternu. Řešili jsme to s panem ředitelem, který řekl, že se pokusí udělat interaktivní mapu.
Pokud se zaregistrujete, přijde Vám sms, že neteče voda a také informace, kde najdete cisternu. Je to tak 2 měsíce zpět, kdy
praskla voda na Valachově žlebu a není zde provedena úprava terénu. Řešíme to.
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
- Chodník, o kterém mluvíte, bude v letošním roce realizován.
ÚKOL:

B4/19/11372

Zvážit instalaci veřejného osvětlení na chodníku Kocanda točna – směr býv. Z:
Koliba.
T:

OD
4. 11. 2019

Ing. Josef Kocháň, ředitel Dopravního podniku Zlín – Otrokovice, s. r. o.
- Ze strany města zde není žádná objednávka této dopravy. Pokud, se udělá kruhový objezd na Kocandě, vymínili jsme si, aby
zastávka byla umístěna tak, abychom mohli po cestě pokračovat dál a nebyli limitováni odstavnou plochou, kde budou
odstaveny trolejbusy na bezpečnostní přestávky.
Občanka, Jižní Svahy
- Bydlíme na ulici Slezská. Na chodníku před domem je vyvýšený kanál a chodník se propadá. Nelze se dostat
bezpečně přes chodník. Nájezdy na chodník jsou špatně sjízdné. Obrátili jsme se na město, ale stále se nic neděje.
Kdy se bude revitalizovat ulice Slezská a Moravská?
- Po revitalizaci ulice jsme měli přislíbeno umístění kontejneru na bioodpad. Jak to s tím bude tedy, pokud neproběhne
revitalizace? Bude umístěn kontejner na bioodpad?
- Je na Jižních Svazích počítáno s výstavbou nových bytových domů?
- Budou se odkupovat městské byty? Na ulici Slezské bydlíme v prvních bytech postavených po revoluci. Byla zde
poskytnuta dotace a ujištění o budoucím prodeji. Celou dobu jsme platili zvýšené nájemné s tím, že nám bude byt
pak nabídnout k odprodeji, ale není.
Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
- V nejbližších dnech se chystáme toto řešit. Celková revitalizace závisí na přidělení finančních prostředků.
ÚKOL:

B4/19/11373

Informovat občany o termínu zahájení revitalizace ulic Slezská a Moravská.

Z:

OD

T:

4. 11. 2019

Bc. Alena Koryčanová, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Pokud tedy neproběhne revitalizace ulice Slezská, pokusíme se vytipovat místo na umístění nádoby na bioodpad na ulici
Slezská.
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
- Zrovna dnes jsme v RMZ řešili dotace na nákup nových nádob pro sídliště Jižní Svahy na bioodpad. Přesné rozmístění bude
na základě komunikace Odboru životního prostředí a zemědělství a Technickými službami. Vyčlenili jsme na to 145 tis. Kč.
ÚKOL:

B4/19/11374

Prověřit možnost umístění nádoby na bioodpad na ulici Slezská.

Z:

OŽPaZ

T:

4. 11. 2019

Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
- Výstavba bytových domů - Zatím s lokalitou Jižní Svahy při výstavbě městských družstevních bytů nepočítáme. Máme
vytipovanou oblast Na Slanici. Jsou to byty, které jsou již neobyvatelné, a objekt je určen k demolici. Druhá lokalita je U
Majáku, kde je situace s byty obdobná. Třetí lokalitu bych ještě nerada zveřejnila, ale není na Jižních Svazích.
- Odkup městských bytů – Nové odkupy městských bytů nemáme. Prodáváme pouze byty nájemníkům, kteří mají smlouvy o
smlouvách budoucích. Nepředpokládáme, že bychom jiné byty prodávali. Jako město jsme si nechali zpracovat posudek, jak
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s byty naložit. V tuto chvíli neplánujeme prodat městské byty. Pokud bychom je prodávali, museli bychom je nabídnout za tržní
ceny. Žádné zvýhodnění by nebylo možné. Pokud vím, cena nájemného nyní není zvýšena. Přijďte prosím za mnou a
můžeme se o tom pobavit.
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
- Děkujeme za Vaše podněty a připomínky. Občanům bych chtěl poděkovat za zájem o místní část.
Zapsala: Kateřina Jurášová, Odbor kanceláře primátora
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