Z Á P I S č. 4/2021
z jednání Komise místní části Prštné
konaného dne 15. 9. 2021

Přítomni členové komise: Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl, Jiří Slíva,
Zdenek Rožnovják, Ing. Lubomír Žák, Miloslav Urbanec,
Ing. arch. Roman Němec, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová
Kancelář místní části: Romana Janotová
Nepřítomni/omluveni za KMČ: Pavel Kohn
Nepřítomni/omluveni za jmenované členy ZMZ: Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Vojtěch Volf
Přítomni: 10 členů KMČ, jednání je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrolou úkolů
Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
Závěr jednání

1. Zahájení
Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17:00 hod.

2. Kontrola úkolů
3/2016/8

Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ
Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení
akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu
kanalizace.
Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017
Historie zápisu – viz zápisy r. 2018
Inf. 3.6.2020: Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.
Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a
data realizace.
Inf. OD 5.10.2020: realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.
Inf: Členové KMČ většinově odsouhlasili „per rollam“ změnu v PD u úkolu
Rekonstrukce ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) vyhovění námitek účastníků
řízení, a nebudování nájezdového prahu u domu č. p. 48. Realizace akce je
předběžně plánována na rok 2023 – 2024.
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15.9.2021 Inf. OD: Výběrové řízení není možné provést, z důvodu dosud nekrytých
finančních prostředků, pokud nejsou vyčleněné nelze postupovat výběrové řízení.
Úkol trvá akce je předběžně plánována na rok 2023.
5/2018/3

Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč
z fin. pr. MČ.
Historie viz zápis 5/2019
Inf. 20.2.2020: členové KMČ se po osobní návštěvě Ing. Hegmonové OMZ, dohodli
na realizaci projektu. OMZ uhradí položkové rozpočty ve výši 10 tis. KČ, na
realizaci projektu je vyčleněná zbylá částka 190 tis. KČ.
Inf. 1.6.2020 OMZ pí Hegmonová: vyselektovali jsme slepý položkový rozpočet
s vybranými prvky a pracemi, na kterých jsme se v únoru t.r. dohodli poptávky na
nacenění těchto rozpočtů jsme rozeslali na vybrané firmy a čekáme na jejich
nacenění současně řešíme podklady pro územní souhlas dle požadavků
Stavebního úřadu během 2 týdnů bychom měli mít CN zpět a v souladu s termínem
územního souhlasu bychom dali materiál do RMZ na uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Inf. 3.6.2020: KMČ žádá o zaslání vizualizace se slepým položkovým rozpočtem
s vybranými prvky a pracemi.
Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a
data realizace.
Inf OMZ: Realizace akce Parčík Chmelnická byla vysoutěžena za 254 000 Kč.
Inf OMZ Ing. Eliška Gášková: byla podepsána smlouva s firmou Florstyl, realizace
proběhne do 30.11.2021, chodník by měl být hotový během léta a na podzim
proběhne výsadba vzrostlého stromu. 34 000 Kč dokrývá z finančních prostředků
OMZ na akci Parčík Chmelnická I. Etapa.
Inf. KMČ 9.6.2021: Členové byli se stanoviskem OMZ seznámeni, z rozpočtu KMČ
jde celková částka 220 000,- Kč na I. Etapu.
34 000 Kč dokrývá OMZ. Vzhledem k budoucí realizaci pravobřežní komunikace se
KMČ rozhodne s pokračováním úkolu, nebo doplňování fitness prvků.
Inf. 6.9.2021 pí Gášková OMZ: smlouva podepsaná s firmou Florstyl, realizace
proběhne do 30.11.2021.
Úkol trvá do samotné realizace

5/2018/4

Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla
zařazena do Priorit 2018.
Viz zápis 1/2020
Inf. 20.2.2020: KMČ byla předložená PD a studie s variantami. Nabízené varianty
neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na
ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení
projektanta a vysvětlení situace.
Inf. 3.6.2020: Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a
hlasování přítomných členů všemi přítomnými PRO, bylo rozhodnuto pro
rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-
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Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava
kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.
Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny,
žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD
(ÚS Prštné lokalita B118) fungovat, kdy už nyní je velmi problematická) KMČ
vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu
1/2020.
Inf. KMČ 30.9.2020 Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu,
k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat . ÚKOL TRVÁ.
Inf. 5.10.2020 OD: Přesun finančních prostředku v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto
okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021.
Inf: 9.6.2021 Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ pan Roman Němec po
předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy
KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto.
Inf. 6.9.2021 probíhá domluva mezi OD a projektantem,
Inf. OD: Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem
k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal
o posun termínu do konce roku.
3/2018/1

Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017:
Historie úkolu – viz zápis 4/2019
Historie úkolu – viz zápis 5/2019
Historie úkolu viz zápis 2/2021
Inf. 23.6.2021 Členové KMČ většinově schválili (Per rollam), od komplikovaných
lamp ustoupit a realizovat lampu u lávky. Dále žádají o umístění jedné lampy na
ulici Pod Strání (výjezd na Louky), u nově vybudovaného zvýšeného prahu, kde by
lampa měla zajišťovat osvětlení komunikace a prahu.
Inf. 6.9.2021 Projektant p. Hrbáček: navrhnout jeden osvětlovací bod u nové lávky
přes Dřevnici na pozemku města, kabel bude naddimenzovaný pro případné další
rozšíření VO směrem k ul. Pod strání, napojení dle původních návrhů
- navrhnout jeden osvětlovací bod u zpomalovacího prahu na ul.Pod Strání,
umístění na pozemku města mimo ochranné pásmo linky VN, vzhledem k tomu, že
se jedná pouze o jeden osvětlovací bod, po dohodě s TS povoleno napojení
ze stávajícího podpěrného bodu č. 538 ve správě EG.D, kde se nachází i poslední
osvětlovací bod jednofázového nadzemního rozvodu VO v lokalitě, dimenze kabelu
pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Jateční, pod ul. Pod Strání bude
položena buď rezervní chránička nebo chránička většího průměru pro
možnost dalšího využití rozvodů VO, provedení protlakem pod komunikací, toto
řešení by nebylo možné v případě požadavku na více osvětlovacích bodů, proto se
vždy vycházelo s řešením napájení z ul. Jateční.
Termín odevzdání PD vč. zajištění územního rozhodnutí dohodnut na 31.3.2022.
Inf. 15.9.2021: KMČ bere na vědomí sdělení projektanta. Úkol tedy trvá do samotné
realizace.
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1/2020/4

Chodník Pod Strání vedoucí k nové lávce.
Po dokončení nové lávky vedoucí na cyklotrasu Jateční, je chodník, ve špatném
stavu. I po opravě na základě reklamace chodníku (oprava trhlin u patníků) je
chodník z důvodu používání těžkých pracovních strojů, poškozený na více místech.
Členové komise požadují opravu a uvedení do původního stavu komunikace.
Inf.: Zhotovitel: před započetím prací si cyklostezku vyfotil a také po dešti. Z fotografií
v odkazu je vidět, že cyklostezka vykazovala deformaci ještě před pokládkou panelů.
Byly již rovněž vyvrácené obruby.
Inf. KMČ 9.6.2021: Na konané schůzi se členové shodli a nadále trvají a žádají
opravu (reklamaci) chodníku, a uvedení do původního stavu. Reklamace
vyžadovaná po firmě KKS, chodník nevykazoval před stavbou lávky, takovou
deformaci jako po dokončení lávky, kterou KKS zajišťovala.
Inf. KMČ 15.9.2021 KMČ nesouhlasí s postupem vlastníka komunikace, za
nepořízení vlastní fotodokumentace před zahájením stavby lávky. Chodník tedy
zůstává poškozený, pokud nelze postoupit reklamaci ze strany KKS zůstává
deformován, a úkol bude z příštího zápisu vyřazený.

3/2018/2

Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018:
Historie úkolu – viz zápis 4/2019
Historie úkolu – viz zápis 5/2019
Inf.20.2.2020 OŽPaZ pí Koryčanová:
K bodu 3/2018 Rybníky
V areálu Rybníky proběhlo několik schůzek za účasti zástupce společnosti. Na místě
bylo vždy dohodnuto, že bude odpad do konce roku 2019 odvezen. Ke konci roku
probíhala namátková kontrola místa a telefonáty. Bezvýsledně, odpad odvezen
nebyl. V lednu i v únoru 2020 jsme průběžně volali zástupci spol. včetně zasílání
SMS, aby zavolal. Dovolat se povedlo pouze 15.1, 5.2. a 19.2. Vždy nám bylo
sděleno, že odpad začne odvážet další týden po telefonátu. Poslední rozhovor
proběhl dnes ráno (19.2.2020) kolem 9 hod. , kdy nám bylo sděleno, že zítra tedy
20.2.2020 bude na Rybníky přistaven bagr a začne se odvážet. Zástupce spol. jsme
znovu upozornili, že pokud nedodrží, to co slíbil, začneme postupovat podle zákona
o odpadech a přistoupíme konečně k zásadnímu řešení situace. Dosud jsme k tomu
nepřistoupili, protože je větším přínosem, když odpad z pozemku zmizí, jak bylo
slíbeno. S tím, že zde nebude probíhat drcení je zástupce spol. obeznámen, proto
musí odpad odvézt.
Vzhledem k tomu, že odpad dosud odvezen nebyl, tak jak zástupce spol. sliboval a
k žádné změně dosud nedošlo, neměli jsme KMČ o čem informovat. Z hlediska státní
správy a to především jako kontrolní orgán máme omezené možnosti podávání
informací ohledně kontrol jednotlivých subjektů.
Inf. 20.2.2020: V areálu byl přistaven bagr, probíhá odvoz materiálu.
Inf. 3.6.2020: Úkol trvá. Člen KMČ pan Urbanec, osloví pí Koryčanovou, následně
bude informace uvedená do zápisu.
Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ.
Inf. KMČ 9.6.2021: Zóna sousedí se zástavbou rodinných domů, členové se shodli
všemi přítomnými a trvají na úplném vyklizení areálu, který stále slouží jako sklad
stavebního odpadu. Členové nesouhlasí ani v budoucnu, s využitím místa jako
deponie stavebního materiálu, štěrku a písku.
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Inf. KMČ 15.9.2021 KMČ čeká na závěrečné sdělení paní Koryčanové o vyřízení.

10/2020

Výroba vývěsní skříňky pro místní spolky, a vyvěšování parte. Členové KMČ
jednohlasně odsouhlasili zadání, výrobu a umístění vývěsní skříně v
nákladech do 15.000 Kč
Inf. KaMČ: Zhotovitel v momentální indispozici. Úkol trvá
Inf. 6.9.2021 Skříň hotová, nyní domluva s SDH ohledně umístění, poté může být
úkol odstraněn.
Inf. 15.9.2021 Vývěsní skříň byla umístěná. Úkol hotový, z příštího zápisu bude
odstraněný.

6/2020

Zpevnění terénu na konci ul. Vinohrady úsek cesty u zahrádek (cca 20m) u
ořechu, kde se auta zahrádkářů otáčí. V místech jsou rozjezděné blátivé koleje.
Navezením 1 - 2 Tater makadamu, aby se podklad cesty zpevnil a vozidla nešpinila
asfalt na ulici Vinohrady. Členové KMČ většinově odsouhlasili zařazení úkolu do
priorit 2021.
Inf: OD pí. Dobešová: byla poptána cena u TS Zlín, s nákladem v krycím listě
371 138,90 Kč včetně DPH.
Inf. KMČ 9.6.2021: Členové KMČ nesouhlasí s nabídkou, z důvodu, že je příliš
nákladná. Trvají pouze na jednorázovém vysypání místa makadamem. Pokud bude
nutné, je člen KMČ Alois Štětkář, ochotný poptat levnější provedení, KMČ žádá o
případné sdělení, zda bude potřeba poptávku ze strany KMČ zadávat a za jakých
podmínek.
Inf. 6.9.2021: OD: Varianta pouhého vysypání kamenivem není vhodná. Správně
TS odebírají konstrukci až na pláň a nahrazují ji kamenivem, kde formou MZK
(mechanicky zpevněným kamenivem) dělají suchou úpravu, která by měla držet.
Vysypáním kameniva do nynější hlíny to bude jako bažina a kamenivo se bude
ztrácet - zbytečně vyhozené peníze. Pokud to má držet, je potřeba dostat se na
pevný podklad a to by měla být pláň.
Inf. KMČ 15.9.2021: Finanční náročnost celé akce jsou vysoké. Pokud nelze
konečný úsek zpevnit levnější variantou, nebude úkol z vyčleněných financí pro
MČ realizovaný. Úkol bude z příštího zápisu i z priorit MČ odstraněný.

1/2021

Chodník Hrabůvky. OD požádal KMČ o financování PD, chodníku vedoucí
k zástavbě RD Pod Rozvodnou.
Občané MČ, chodník stále požadují, komunikace je pro pěší velmi nebezpečná.
OD zajistil souhlasy vlastníků, (kromě jednoho majitele, úsek chodníku, v tomto
místě by byl přerušeny) úkol byl již v zápisech z roku 2016, nyní by realizace mohla
proběhnout, s tím, že financování PD by bylo ze strany přidělených finančních
prostředků KMČ (zařazením do priorit MČ), samotná realizace by pak byla řešená
zažádáním o krytí OD.
Inf 9.6.2021: KMČ Členové žádají o předložení nacenění za PD, poté proběhne
hlasování případného schválení financování PD.
Inf. Úkol trvá
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2/2021

Vraky a vozidla bez SPZ na Návsi: Několikrát hlášený problém s vraky na Návsi,
stále neřešený.
Inf. M.Police Zlín: Veškeré nově zjištěné vozidla bez registr. značky, nebo
vykazující známky vraku jsme zaevidovali a předali prostřednictvím přestupkové
sekci MP Zlín vlastníku komunikace, což je v tomto případě město Zlín.
Momentálně máme evidované snad všechny tzv. vraky ve Vaší lokalitě. To, kdy
odtud zmizí bohužel M. Policie nedokáže zařídit.
Inf. KMČ žádá o jednání ze strany vlastníka (města Zlín)

3. Diskuze
Členové KMČ vznesli námitku na upravení jízdního řádu linky MHD, bude řešeno
v připomínkování linek MHD s DSZO.
Odstoupení člena KMČ: Členové byli seznámeni s odstoupením člena KMČ
k 31.12. 2021.
Odstoupení jmenovaného zastupitele: Členové byli seznámeni s odstoupením
jmenovaného zastupitele pro MČ.
Osekání travin na pravém břehu kopce Vinohrady (u kamenného kříže) bude
zajištěno cestářem pro MČ.

2. Vyjádření KMČ k záměrům MMZL:
MMZL 177740/2021: Záměr prodat pozemek p. č 660/6 o výměře 549 m2 k. ú. Prštné, za
KMČ bez připomínek, SDH Prštné k záměru připomínkuje viz. Mail pí. Matuškovičové dne
16.9.2021.
MMZL 177740/2021: Hlasování KMČ 22.9.2021 (Per rollam) o samotném prodeji pozemku
p. č. 660/6 KMČ NESOUHLASÍ S PRODEJEM (zasláno pí. Gromusové - správa pozemků.)

4. Závěr jednání
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin
V Prštném dne 15.9.2021

Další jednání KMČ domluveno na 9.12.2021
Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ
Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ
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