Zápis ze setkání zástupců RMZ s občany místní části Mokrá, Zlínské Paseky
dne 11. 11. 2019 v 18:00 hod. v jídelně multifunkční budovy Mokrá II 622
Přítomni:
Mgr. Pavel Brada
Mgr. Aleš Dufek
Mgr. Milan Smola
Ing. Leopold Bednařík
Ing. Pavel Pelc
Mgr. Milan Smola
Ing. David Neulinger
Ing. Jan Staroba
Ing. Radek Klepal
Mgr. Vlasta Skopová
Antonín Šidlík
Ing. Jakub Černoch
Ing. Pavel Nosálek
vrch. insp. David Korvas
Helena Hrnčiříková

náměstek primátora
náměstek primátora
vedoucí Odboru školství
vedoucí Odboru realizace investičních akcí
vedoucí Oddělení veřejnosprávní kontroly
vedoucí Odboru školství
vedoucí Odboru dopravy
Odbor dopravy
Odbor životního prostřední a zemědělství
Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Odbor městské zeleně
ředitel Technických služeb Zlín, s. r. o.
ředitel DSZO Zlín, s. r. o.
Městská policie Zlín
pracovnice Kanceláře místní části Mokrá, Zlínské Paseky
cca 60 občanů

Ing. Pavel Pelc, vedoucí Oddělení veřejnosprávní kultury
- Představil přítomné zástupce Rady města Zlína, jednotlivých odborů Magistrátu města Zlína a dalších organizací.
- Informoval o organizačních záležitostech, následující diskuzi, o formách zveřejnění zápisu a informací k podnětům z veřejného
setkání (ve vývěsních skříňkách, www.zlin.eu/mokra_zlinske-paseky). Celé setkání moderoval a dával slovo diskutujícím.
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Přivítal občany na veřejném setkání.
- Jsem zde dnes hlavně od toho, abych Vás poslouchal a přenesl podněty na Radu města Zlína.
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
- Přivítal občany na veřejném setkání.
- Vnímám možnost se s Vámi dnes setkat jako příležitost poslechnout si věci, které Vás tíží a doufám, že s tím budeme moci
následně něco udělat.
Prezentace návrhu rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na zlínských Pasekách, participativní rozpočet „Tvoříme Zlín“
(bližší informace naleznete na www.tvorimezlin.cz)
Prezentoval Ing. arch. Aleš Ambros, Oddělení prostorového plánování.
Diskuze:
Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Z čeho bude financována rekonstrukce okolí kaple? Bude to financováno z „Tvoříme Zlín“?
- Bude možnost parkování u Evangelického kostela ve Zlíně. Není zde možné parkování.
- Mokrá I - Začali se zde opravovat chodníky v návaznosti po vybudování kruhového objezdu. Práce již skončili, ale
chodníky nejsou dokončeny. Kdy bude stavba dokončena? Plánují se zde i změny ve vedení vysokého napětí. Víte,
kdy budou i tyto práce dokončeny?
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Rekonstrukce okolí kaple - je to jeden z projektů „Tvoříme Zlín“. V případě výhry, bude realizace projektu z participativního
rozpočtu hrazena. Není to tedy nic, co bychom odebrali z financí určených pro tuto místní část.
Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
Chodník Mokrá – První etapa byla dokončena. Další by se měla zahájit na začátku jara. E.ON zde má provádět VN a NN
v délce 120 m. Hned jak počasí na jaře dovolí, začnou práce.
ÚKOL:

B6/19/11441

Zvážit možnost vybudování parkovacích míst u Evangelického kostela ve Zlíně Z:
(Štefánikova 3018).
T:

OD
16. 12. 2019

Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Kdy je v plánu rekonstrukce ulice Klabalská III? V současné době máme rozkopanou půlku ulice z důvodu
rekonstrukce kanalizace.
- Zastávka Na Drahách – bylo by dobré zde vybudovat záliv.
- Klabalská I – cesta je úzká a je to zde nebezpečné. Je v plánu zde vybudovat chodník?
Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
- Klabalská III – máme naplánovanou úpravu v r. 2021. Úpravy, které probíhají nyní, budou dokončeny v co nejkratším termínu.
- Klabalská I – vytváří se nová studie s cílem navrhnout chodník bez ohledu na majetkoprávní vztahy, které jsou zde složité.
Následně budeme jednat o vlastní realizaci. Studie by měla být hotova do konce ledna 2020, pak se s ní budete moci
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seznámit. Bude se realizovat až po rozcestí ulice. Na Drahách. Bude vedena po levé straně ulice a tam prozatím skončí.
Záliv zastávky Na Drahách – k tomu Vám nyní nedokáži odpovědět.

ÚKOL:

B6/19/11442

Prověřit možnost vybudování zálivu na zastávce MHD Na Drahách.

Z:

OD

ÚKOL:

B6/19/11443

Informovat občany o termínu zahájení rekonstrukce ulice Klabalská III.

T:
Z:

16. 12. 2019
OD

T:

16. 12. 2019

Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Stanoviště tříděného odpadu – je zde velký nepořádek kvůli neukázněným spoluobčanům a firmám, které zde sváží
svůj odpad. Nepořádek je také v lese. Měli bychom si chránit prostředí, které máme kolem sebe. Je to v nás – v
lidech.
Ing. Jakub Černoch, ředitel TS Zlín, s. r. o.
- Sledujeme naplněnost kontejnerů a průběžně ji vyhodnocujeme. Upravujeme frekvenci svozů, aby se to stávalo co nejméně.
Pokud je odpad v lese, nezbývá než odpad vyfotit a poslat fotku k nám a my to uklidíme. Úklidy stojí město skoro milion korun
ročně. Zabránit tomu bohužel úplně nedokážeme. Co se týče firemního svozu odpadu, systém svozu odpadu ve Zlíně je
takový, že nádoby, které jsou rozmístěny po městě - jsou občanské. Firmy jsou povinny si platit oddělený svoz a to i tříděného
odpadu. Bohužel se to tak neděje a některé firmy jsou černí pasažéři na občanech města Zlína.
Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Od července jsme se snažili zjistit, co se děje na paseckém hřišti. Buduje se zde osvětlení hřiště. Chtěla bych se
zeptat, jaké bude mít osvětlení parametry?
- Jaká bude výška osvětlení? V bezprostřední blízkosti hřiště jsou obytné domy.
- Jaký je smysl či záměr umělého osvětlení hřiště? Odpovídá cena pořízení osvětlení návratnosti této investice? Není
to veřejně přístupné hřiště. Je zde také biokoridor, na který to také bude mít vliv.
- V sobotu na hřišti probíhala oslava. Kromě velkého hluku, zde také zůstalo mnoho odpadků, z nichž některé skončily
v našich zahradách. Byly zde také rozházeny odpadkové koše.
- Z hlediska dopravy se naše ulice v době užívání hřiště stává jednosměrnou. Nikdo z ulice Vejvanosvké, Pasecké se
nedostane na vlastní pozemek, jelikož jsou zablokované vjezdy. MP Zlín má určitě hlášení, protože nemohou projet
ani vozy MHD. Toto nikdo neřeší.
- Domek jedné z obyvatelek přímo sousedí s fotbalovým hřištěm. Bylo řečeno, že se obyvatelce znovu vysadí túje,
které jí byly vykáceny. Postaví se zde zídka. Marně se domáhá čehokoliv.
- Mohly by děti z místní části, které nejsou členy klubu si jít na hřiště zahrát? To si myslím, že je prevence kriminality.
- Je zpracována studie, o kolik se prodlouží tréninková doba v zimním období? Jak se vrátí městu investice? 18 m
osvětlení mně přijde v takto zastavěné lokalitě neadekvátní. Mládež tam přeci do 22.00 hod hrát nebude.
Ing. Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
- Do konce měsíce listopadu by mělo být osvětlení funkční. Budou zde nejmodernější svítidla, která se dají regulovat. Dá se
nastavovat čas používání. Je to otázka provozního řádu a jeho dodržování, tedy jak moc to bude obtěžovat okolí. Bude snaha
seřídit světla tak, aby svítila co nejméně mimo hřiště, ale je jasné, že určitý světelný smog bude.
- Výška stožárů bude 18 m.
Mgr. Vlasta Skopová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť
- Hřiště je zde historicky situováno. Město převzalo hřiště do svého majetku, ale pouze ho spravuje. Hřiště je ve výpůjčce
fotbalového klubu, který na něm trénuje celou mládežnickou základnu a má umělý povrch. Je kladen důraz, aby hřiště bylo
maximálně využíváno, protože mládežnická základna je velká. Den je krátký a tréninková doba se v zimním období velmi
zkrátí. Bylo rozhodnuto, že pro maximální využití hřiště, se bude řešit jeho osvětlení. To je ten důvod, proč se to aktuálně řeší.
Technické parametry osvětlení jsou určitě odpovídající 21. století tzn., že bude možnost ztlumit či naklonit osvětlení. Určitě to
nebudou takové halogeny, které jsou na Letné.
- Co se týká přímého sousedství vlastníka pozemku. Bylo období, kdy jsme se pravidelně scházeli a problematika, na kterou si
obyvatelka stěžovala, s ní byla řešena. Z tohoto důvodu byly vybudovány vysoké záchytné sítě, aby bylo přelétávání balónů
v co nejmenší míře a také z důvodu snížení možnosti škod na minimum, které by mohly vzniknout na jejím pozemku.
Technické řešení vybudování zídky není jednoduché. Pozemky, na kterých by stála zídka, by se musely odvodnit. O všem
můžeme diskutovat. Snahy o řešení město projevuje. Ne všechny věci jsou možné vyřešit ke spokojenosti všech.
- Jsem také přesvědčená, že tam mládež do 22.00 hod. hrát nebude.
Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Tuto sobotu spadlo na pozemek 8 balónů. Kdyby se tam procházel člověk, mohlo by ho to zranit. Jak se máme bránit
proti padajícím balónům. Je tam vybudovaná síť, ale ta je nedostatečná. Je potřeba ji zvýšit. Ti, kteří na hřišti hrají a
balón jim přeletí přes síť, vstupují na náš pozemek bez našeho vědomí. Kdo by nesl zodpovědnost za případné
zranění, které by se stalo tímto způsobem?
- Od r. 2007 mám slíbeno, že se zde vysadí túje. Je to napsáno stavebním úřadem. Do dnešního dne se tak nestalo.
Když jsem se šla na tuto věc informovat, bylo mi řečeno, že se neví, jak je k výsadbě donutit. Vy nevíte jak sami sebe
donutit k výsadbě? Je to již od r. 2007 a nic se neděje. Peníze na to nejsou, ale peníze na osvětlení jsou. Nevím již, jak
se mám bránit.
Mgr. Vlasta Skopová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť
- Co se týká využití hřiště obecně, město má s fotbalovým klubem dohodu o výpůjčce. Je možné zrevidovat znovu smlouvu,
případně ji nějakým způsobem upravit s tím, že by to nebylo oplocené území, kam by nemohl nikdo jiný vstoupit. To vyplývá
z nyní naformulované smlouvy o výpůjčce.
- Přelétávající balóny je problematika, kterou se snažíme řešit. Určitě to bylo vybudování zábran ve formě oplocení. Pokud jsou
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ještě nějaké prostory, které umožňují přelétávání míčů, zkusíme nalézt nějaké řešení.
Co se týká odpovědnosti, kdyby byla způsobena újma na zdraví či majetku, tak dle stávajících pravidel odpovídá vypůjčitel –
fotbalový klub. Co se týká proniknutí na soukromý pozemek, za dítě je odpovědný trenér. Dospělí jsou odpovědní sami za
sebe.

Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
- Pokud zde bylo v minulosti slíbeno, že město vysadí túje, tak se na to musíme podívat. Jestli město něco slíbilo, musí se to
dodržet. Určitě bychom měli prověřit výšku oplocení a jeho zabezpečení, i když řešení bude velmi složité. Bude potřeba se
také podívat na výpůjčku, zda je vše dodržováno.
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Dříve bylo fotbalových hřišť dost. Bohužel na původních místech fotbalových hřišť jsou nákupní centra. Sportování dnes již
skoro není možné bez toho, aby nebylo organizováno. Máme obrovské množství opravených hřišť po městě Zlíně, ale pokud
kolem nich jedete, tak jsou prázdné. Vaše připomínky jsou zaznamenány. Pokud zde probíhají oslavy a porušuje se noční klid
je potřeba to nahlásit.
vrch. inspek. David Korvas, MP Zlín
- Hřiště má svého správce. Zkusím zkontaktovat správce hřiště, aby uživatele, které tam vpouští, poučil. Je možné, že v zápalu
boje síť překopnou, ale nevěřím tomu, že by to dělal někdo schválně. Je důležité najít mechanismus řešení této situace, jakým
způsobem míče vrátit. Aby Vám nechodili jen tak na pozemek. Možná se potkáme všichni, abychom se domluvili, jak to bude
fungovat. Aby uživatelé brali ohled na Vás, kteří tam bydlíte. Předpokládám, že správce by tam měl být v tu dobu přítomen a
měl by si zabezpečit provoz a způsob užívání. Pokud tam není přítomen, i tak za to zodpovídá. Domluvím s ním i s Vámi
osobní schůzku, abychom se domluvili na pravidlech.
ÚKOL:

B6/19/11444

Prověřit a informovat občany o problematice fotbalového hřiště na Zlínských Z:
Pasekách:
a) informovat občany o délce prodloužení tréninkové doby v zimním
období po instalaci osvětlení a návratnosti této investice (OPKaS),
b) prověřit dodržování provozního řádu hřiště, poučení uživatelů hřiště
správcem a vstupu na soukromý pozemek bez vědomí majitele a
z těchto důvodů zvážit úpravu smlouvy o výpůjčce s fotbalovým
klubem (OPKaS, MPZ),
c) zvážit úpravu výšky a zabezpečení záchytných sítí, z důvodu
přelétávajících míčů (OPKaS),
d) prověřit výsadbu tújí a vybudování zídky – rozhodnutí stavebního
úřadu r. 2007 (OPKaS),
e) prověřit možnost zpřístupnění hřiště pro děti z místní části (OPKaS),
f) prověřit možné porušování zákona o pozemních komunikacích
(parkování aut) v okolí fotbalového hřiště (MPZ).
T:

OPKaS, MPZ

16. 12. 2019

Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Máme problémy s chodníky na Mokré II – IV. Propadají se zde staré kanály a vznikají díry. Hrozí riziko úrazu. Již se
zde zranila paní. Zlomila si nohu. Nic se bohužel neřeší. Je výhledově možná náprava tohoto stavu?
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Mokrá II – IV by měly následovat po realizaci chodníku na Mokré I. Je to závislé na přidělení finančních prostředků. Jakmile
dokončíme Mokrou I, začneme zpracovávat studie na zbývající ulice. Jakmile budeme znát finanční náročnost, budeme žádat
o vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Zlína. Pokud budou vyčleněny, není problém realizovat.
ÚKOL:

B6/19/11445

Prověřit a informovat občany o termínu zahájení rekonstrukce chodníků ulic Z:
Mokrá II – IV.
T:

OPKaS, MPZ
16. 12. 2019

Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Proč by nemohl autobus jezdit přes Mokrou a to každý. Autobus nám jede v sobotu a neděli jednou za hodinu.
Ing. Pavel Nosálek, DSZO s. r. o.
- Kanceláři místní části jsme dávali možnost připomínkování jízdních řádů. Tyto připomínky budeme dávat k projednávání
jízdních řádům. Ne každý autobus může přes Mokrou jet. Je otázka, kdy Vám doprava chybí. Připomínky prosím předejte
přes Kancelář místní části Mokrá, Zlínské Paseky a ty budou projednány a následně budete informováni.
Pozn. zapisovatele: Připomínka k jízdním řádům byla předána kanceláří místní části DSZO, s. r. o. dne 18. 11. 2019.
Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Žádali jsme o opravu komunikace Pod Horkou. To nám bylo zamítnuto. Chtěl bych se zeptat z jakého důvodu?
Komunikace je v dezolátním stavu. Sami jsme ji opravovali před 10 lety. Je zde 6 rodinných domů. Nezajíždí zde
technické služby, protože se sem nedostanou. Nepotřebujeme rekonstrukci, ale pouze opravu.
Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
- Žádali jste o celou novou cestu, ne o opravu. Byl jsem se na situaci podívat. Nebráníme se opravám. Co nejdříve Vám cestu
opravíme.
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Ing. Jakub Černoch, ředitel TS Zlín, s. r. o.
- V tomto úseku nemůžeme provádět zimní údržbu z technických důvodů – špatný stav komunikace.
Občan, Mokrá, Zlínské paseky
- Proč nebude realizována nová cesta Pod Horkou? Občané si ji sami před 10 lety vystavěli. Vy ji nyní chcete pouze
opravit. Proč to bylo zamítnuto?
Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy
- Cesta je dlouhá cca 200 m. Vybudování cesty není jednoduché. Musí být vytvořen projekt a všechny věci s tím spojené –
kanalizace, odvodnění. Zadat projekt můžeme, ale realizace je i o penězích. Je zde umístěno 6 domů.
ÚKOL:

B6/19/11446

Zvážit realizaci vybudování nové cesty, či případnou opravu komunikace Pod Z:
Horkou.
T:

OD
16. 12. 2019

Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Mohl by se v letních měsících vyvážet odpad každý týden? Zápach v létě nesnesitelný.
Ing. Jakub Černoch, ředitel TS Zlín, s. r. o.
- Možné to je, ale stálo by to systém 2x tolik. Je to také nástroj motivace, aby lidé třídili odpad. Máte spoustu možností, kam
odložit tříděný odpad. Biologicky rozložitelný odpad zpracováváme v kompostárně, a proto je oddělený svoz. Není možné
v trasách svážet obsah paralelně. Hnědé popelnice na biologický odpad jsou odvětrávané. Město musí také plnit podíl třídění
komunálního odpadu.
Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Přivítali jsme vybudování stezky na Kocandě v rámci Tvoříme Zlín. V části, kde končí tato úprava, chybí osvětlení.
Část cesty k prvním domům je neosvětlená. Je potřeba instalovat aspoň solární osvětlení s čidlem. Je to zde velmi
nebezpečná.
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Jen bych měl poznámku k tomu, abyste neměli pocit zmaru. V části přípravného materiálu je zde z minulého setkání
poznačeno, jak se řešily jednotlivé požadavky. Určitě dávejte připomínky, vše bude zaznamenáno a postupně řešeno.
ÚKOL:

B4/19/11372

Zvážit instalaci veřejného osvětlení na chodníku Kocanda točna – směr býv. Z:
Koliba.
(Totožný úkol z VS Jižní Svahy)
T:

OD
16. 12. 2019

Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Mezi domy Mokrá II č. p. 152 a 154 jsou dva vzrostlé smrky a zasahují do el. vedení. Co se s tím dá dělat?
ÚKOL:

B6/19/11447

Prověřit a zvážit ořez stromů mezi domy Mokrá II č. p. 152 a 154, které zasahují Z:
do el. vedení.
T:

OMZ
16. 12. 2019

Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Spojovací chodník mezi ulicemi Mokrá III a Mokrá IV je ve špatném stavu, potřeboval by opravu. Jedná se o pár
kachliček, ale je to nebezpečné.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Pokud víte o závadě, je potřeba nám to hlásit. Máme systém evidence závad pro TS Zlín. Dle důležitosti se pak přistupuje
k opravám. Pokud je to problém ohrožující zdraví, tak to samozřejmě upřednostníme.
ÚKOL:

B6/19/11448

Prověřit stav a zvážit opravu spojovacího chodníku mezi ulicemi Mokrá III
a Mokrá IV.

Z:

OD

T:

16. 12. 2019

Občan, Jižní Svahy
- Již rok je na kapličce vytržený hromosvod a dvě rýny. Pokud prší, déšť stéká po fasádě. Jsou zde stopy po
vandalství. Psal jsem to na magistrát, bylo mně odpovězeno, že to není majetek města. Nevím tedy, čí je to majetek,
jestli církve. Spíše než rekonstrukce okolí by bylo potřeba rekonstruovat kapličku.
Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- V létě bylo jednání ke kapličce s jednotlivými odbory. Bylo tam jasně řečeno, že patří městu Zlínu a nyní slyším, že to
nepatří nikomu. Chtěl bych se tedy zeptat, zda se bude řešit pouze okolí či přímo i rekonstrukce kapličky. Na schůzce
bylo řečeno, že se bude rekonstruovat střecha, fasáda atd. Bude zde umístěno pítko a dotažena i elektrika.
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Váš dotaz bude zaznamenán. Magistrát osloví farnost, zda by vyčlenila finanční prostředky aspoň na opravu fasády. My jako
město nemůžeme investovat do cizího majetku. Měla by se toho ujmout fara na Jižních Svazích.
- Pokud někdo tuto informaci podal, asi nevěděl přesně o majetkových vztazích. Je důležitá oprava kapličky. Je to věc farnosti a
je možný i nějak příspěvek od města. Jako město však nemůžeme investovat do cizího.
Ing. arch. Aleš Ambros, Oddělení prostorového plánování
- V katastru nemovitostí je stavba evidována jako stavba občanské vybavenosti, ale vlastnicky není nikoho. Město ji nemá

4

v žádném registru. Majetkem města je pouze pozemek pod stavbou. Ve „Tvoříme Zlín“ je návrh revitalizace okolí kapličky.
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
- Souhlasím s tím, že nemá smysl pouze rekonstruovat okolí kapličky, ale dáme podnět i církvi, ať to převezme a opraví za
přispění města.
ÚKOL:

B6/19/11449

Prověřit majetkový stav a oslovit farnost Selesiánů Dona Bosca s žádostí o Z:
opravu kapličky na Zlínských Pasekách za přispění města Zlína.
T:

OKaPP
16. 12. 2019

Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Pasecký žleb - díky dokončování staveb rodinných domů se frekvence provozu od točny autobusu směrem na
Kocandu stále zvyšuje. Je zde problém jít s dětmi či se psem. Jak pokročil plánovaný projekt na Paseckém žlebu?
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Probíhaly jednání, jaká by mohla být varianta omezení průjezdu. Byly zde návrhy na umístění značek, návrhy na vyjíždějící
sloupek apod. V tuto chvíli kolega, který má tuto akci na starost, projednává úprava s dotčenými orgány. Bylo to konzultováno
i s občany, kteří zde bydlí. Žádá se o vyjádření nejen policie, ale i dopravně – správní úřad.
ÚKOL:

B6/19/11450

Informovat průběžně občany o plánované úpravě Paseckého žlebu.

Z:

OD

T:

16. 12. 2019

Občanka, Mokrá, Zlínské Paseky
- Je v plánu řešení parkovacích míst na Mokré I? Po 18.00 hod. zde není možné parkovat. Není to možné ani na Mokré
II, Na Drahách atd. Je parkoviště U Barcuchů a u vily na Mokré II soukromý majetek?
vrch. inspek. David Korvas, MP Zlín
- Parkovací místa U Barcuchů jsou soukromá. U vily na Mokré II může parkovat kdokoliv.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Můžu Vám sdělit, že o dalším rozšiřování parkovacích míst se zatím neuvažuje.
ÚKOL:

B6/19/11451

Zvážit vybudování parkovacích míst na ulici Mokrá I.

Z:

OD

T:

16. 12. 2019

Občan, Mokrá, Zlínské Paseky
- Pasecký potok, ulice K Pasekám – koryto potoka se snažím udržovat sám. Správcem potoka jsou Lesy ČR, které se
snažíme na problémy upozorňovat. Bohužel nikdo nereaguje. Toto je naše první podnět na město, aby se tímto
zabývalo. Potok byl regulovaný v 70. letech. Stéká se zde voda ze Zlínských Pasek. Do potoka se vlévají 2 vpusti,
které odvádí srážkovou vodu z Jižních Svahů. Tyto vpusti se vlévají do potoka v okolí našich domů. Jsou zde 2
problémy: 1. umístění vpustí, 2. rozšíření stavebního dvora, který zabral místo k přirozenému rozlití koryta. Tento
prostor je nyní zastavěný a terén navýšen.
- Z vpustí neteče pouze čistá voda, ale také městská stoka. Dle VaK by zde byl velký investiční náklad do dešťové a
stokové kanalizace. Tečou zde nejen exkrementy, ale také odpadky. Několikrát jsme již byli zaplaveni.
- Zastavují se zde plochy, které by mohly sloužit jako vsak vody.
- Problém se bude z hlediska klimatu pravděpodobně navyšovat. Město pouze zastavuje prostor parkovacími místy
apod. Srážkovou vodu však řeší pouze tak, že ji svede do toku potoka. Neřeší se vsaky apod. Koryto potoka je ze 70.
let, kdy se reguloval z důvodu tehdejší výstavby sídliště Jižní Svahy a dimenzoval se na plánovanou výstavbu. Dnes
je výstavba mnohem větší a problém narůstá. O vodě jsme do r. 2010 nevěděli, ale od té doby nás trápí každé 2 až 3
roky. Poslední rok, kdy zde byl rozšířen ještě stavební dvůr, je situace havarijní. Uvítali bychom pomoc města při
řešení této situace. Co se týká i budoucí výstavby, aby se řešili i vsaky, nejen odvod vody do kanálu. Uvědomujeme
si, že investice bude velká. Napadla nás i varianta, že by se v ulici Pod Strážemi, kde byly dříve mokřady a je zde
taková proluka průtoku potoka dala udělat hráz, která by mohla pozdržet přívalovou vlnu.
Ing. Radek Klepal, Odbor životního prostředí
- Je to klasický důsledek urbanizace území, se kterým se neustále potýkáme. Vidíte i zde, že lidé chtějí parkovací místa. Je
těžké hledat cestu. Potok je napřímený, takže má rychlost atd. Každý chce pozemek využít k zástavbě, nikdo jej nechce mít
na nějaký poldr. Vidím to hodně složitě a to i majetkoprávně. Nedokážu říct, co se nám podaří.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Co se týče parkovacích míst a vsakován na ulici Dřevnická byla dokončena rekonstrukce kolem škol. Byla zde vytvořena
parkovací místa, kde byla použita poprvé dlažba, která umožňuje vsakování. Budeme se tímto směrem ubírat, ale není to vždy
technicky možné.
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
- Jsem překvapen, že zde tečou i splašky, což je podnět na VaK. Vezmu si na Vás po ukončení setkání kontakt a pokusíme se
to řešit. Dáme podnět na VaK i ze strany města, aby se to řešilo.
Občanka, Mokrá, Zlínské paseky
- Potok má problém již od točny. Není regulovaný. Část, která byla regulována, se rozpadá. Správce potoka, Lesy ČR,
se o něj vůbec nestarají. Lesy ČR mají sídlo v Bojkovicích a vůbec na nás nereagují. Jsme vyplaveni každý rok. Větší
déšť či bouřka nás děsí. Jelikož potok stahuje veškerou vodu z Jižních Svahů. Za 10 minut je potok na 2 metrech.

5

Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Větší vodní toky spravuje Povodí Moravy a menší Lesy ČR. Město by v tomto případě mohlo působit jako koordinátor. Pokud
by byly nějaké dotační projekty na povodňové situace, mohlo by město po koordinaci s Lesy ČR situaci řešit. Zkusíme tedy
s Lesy ČR komunikovat či vytvořit projekt.
Občan, Mokrá, Zlínské paseky
- Splašky ze stoky nejsou pouze v potoce, ale dostávají se také na cestu. Již jsem na to úřad upozorňoval. Nic se
neděje. Pořád se jen přistavují další domy. Je zde nedostatečná kanalizace.
ÚKOL:

B6/19/11452

Prověřit a oslovit Lesy ČR a VaK z důvodu společného řešení problematiky Z:
regulace toku Paseckého potoka (znečištění – splašky, odpad a nedostatečná
kapacita vpustí, regulace koryta, řešení vsakových ploch).
T:

OŽPaZ

16. 12. 2019

Občan, Mokrá, Zlínské paseky
- Chtěl bych se zeptat, zda by šla omezit provozní doba hospody Na Papuči? Nerespektuje se zde noční klid. Skoro
každý den je zde velký hluk.
vrch. inspek. David Korvas, MP Zlín
- Před létem jsme kontaktovali majitele, připomínky jsme mu sdělili. Měli jsme dvě oznámení na provozovnu. Jeden se zakládal
na pravdě, druhý ne. Nebylo to rušení nočního klidu. Jestli jde před restauraci někdo kouřit a ruší, to my neovlivníme.
Zahrádka po 22 hodině byla při kontrolách prázdná. Mluvili jsme s provozovatelem a za nás zde nevidím problém, abychom
dávali nyní podnět na upravení provozní doby. Probíhaly zde kontroly, ale nezjistili jsme zde narušení nočního klidu.
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
- Myslím, že minimálně polovina podnětů, které zde zazněly a pokud půjdou realizovat, tak se na ně nezapomene. Další setkání
bude za 4 roky. Tato setkání slouží k tomu, abychom do systému města dostaneme Vaše podněty, se kterými se musíme
vyrovnat. Pokud Vás zajímá zpětná vazba, je třeba rozlišit politiky celostátní a komunální. Komunální politici řeší tyto běžné
problémy. Na obce a města se nyní přenáší skoro vše a to od školství, sportovišť, sociálních věcí. Prosím tedy o jistou dávku
tolerance k nám. Děkuji Vám za Vaše podněty a doufám, že minimálně polovina z nich se vyřeší do příštího setkání.
Zapsala: Kateřina Jurášová, Odbor kanceláře primátora
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