Z Á P I S č. 6/2021
z jednání Komise místní části Velíková konaného dne 21. 10. 2021
Přítomni:

p. Blahová, p. Hanáček, sl. Javoříková, p. Müller, p. Pešlová,
p. Retyková, p. Suchánek, p. Vrbovská,
tajemnice komise p. Slováková

Hosté:

Ing. Eliška Gášková (OMZ), Ing. Tereza Jirušková (OKP)

Omluveni:
MgA. Petr Michálek /ZMZ/, p. Kopečný, p. Pšeja, p. Vykopal
_________________________________________________________________________________

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod, schválení programu
Priority 2022
Informace z kanceláře MČ
Připomínky, nové podněty, ostatní
5. Závěr

1. Úvod, schválení programu
Jednání KMČ zahájila předsedkyně p. Vrbovská v 18:00 hod. v sále víceúčelové budovy ve Velíkové.
Jednání bylo přítomno osm členů komise z jedenácti, komise je usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen.

2. Priority 2022
Na základě rozhodnutí RMZ ze dne 11. 10. 2021 a následného schválení ZMZ byl vyčleněn z rozpočtu
statutárního města Zlína finanční příspěvek ve výši 1 500 000 Kč na dofinancování akce č. 6/2017 –
Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Velíková. Na základě toho členové KMČ způsobem
per rollam jednohlasně schválili přesun finančních prostředků ve výši 1 400 000 Kč z rezervy MČ a
následné vyčlenění částky ve výši 100 000 Kč z rozpočtu MČ v roce 2022 na dofinancování této akce.
Na základě toho proběhne do konce roku VZ a samotná realizace potom na jaře 2022.
S podrobnostmi návrhu seznámila členy KMČ Ing. Eliška Gášková (OMZ).
Členové odsouhlasili umístění pítka v centrální části prostoru, odpadkových košů, laviček a osvětlení
dle návrhu a požadují přidání chodníku do ulice U Lípy.
Návrh samotné realizace bude zveřejněn pro občany ve vývěsních skříňkách, odhad ceny realizace je
momentálně stanoven na 3 mil. Kč.
Mezi další priority požadují členové zařadit:






Vybudování nových bodů VO na ulici Průhon směrem k ulici Ostratská (pravděpodobně dva
body dle potřeby) a zároveň odstranění bodu VO z RD č. 49
Spojovací chodník Kadlbek (propojení ulic Na Pavelce a Horní konec)
Doplnění dvou fitness cvičebních prvků na DH v ulici Košařice
Zachování fondu na podporu společenských aktivit v MČ v dosavadní výši 55 000 Kč
Vypracování studie na řešení prostoru na točně MHD – kontejnery na odpad, sociální buňka
pro řidiče MHD, nová zastávka, informační cedule – požadavkem je vytvoření uceleného
prostředí pro občany MČ i turisty, kteří zde často vystupují na konečné zastávce MHD a míří
za turistikou např. na hrad Lukov, na Svatý Hostýn atd. Cílem je vytvořit důstojnou „Bránu do
Hostýnských vrchů“
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3. Informace z kanceláře MČ




Tajemnici KMČ oslovil Ing. Jan Machula (OKP – oddělení krizového řízení a obrany)
s požadavkem o stanovisko KMČ k plánované realizaci nové hasičské zbrojnice u víceúčelové
budovy. Členové tento záměr jednohlasně schválili (8 pro, 0 proti).
Tajemnice KMČ informovala členy o schůzce s Ing. Pecháčkem a Ing. Starobou (OD), kde
probrali požadavky KMČ Velíková na Odbor dopravy MMZ. Jedním z požadavků je stanovení
vlastnictví opěrných zídek, které jsou vystavěny na levé straně ulic Horní konec a Dolní konec.
Dle sdělení Ing. Pecháčka zatím nebylo možné vlastníka určit. O dalším postupu budou
členové MČ informováni.

4. Připomínky, nové podněty, ostatní










Na základě informace o plánované výstavbě v ulici Průhon proběhla diskuze o dostatečnosti
místních obslužných komunikací, které jsou často široké pouhé 2,5 metru a při zvyšujícím se
provozu především s ohledem na územní plán MČ mohou do budoucna vzniknout problémy
s dopravou na nich. Na dotaz tajemnice sdělil Ing. arch. Ivo Tuček (OPP), že u ulice Průhon
je v její jižní části počítáno s rozšířením, ulice Borovicová a Modřínová svou šířkou vcelku
odpovídají místním potřebám.
Druhý dotaz na Odbor prostorového plánování se týkal pozemku p. č. 296 (pozemek
s bývalou požární nádrží), který je v majetku SMZ. Tento pozemek je dle informací Ing. arch.
Tučka určen dle UP pro individuální výstavbu a související občanskou vybavenost. Omezením
je transformační stanice, která se na něm nachází a jeho využití značně omezuje.
Dalším podnětem od členů KMČ bylo vybudování cyklostezky, či spojovacího chodníku mezi
MČ Velíková a MČ Štípa, dle odpovědi od Ing. Pecháčka (OD) je tento projekt v budoucnu
možno uskutečnit, nejdříve je však potřeba prověřit, zda to umožní majetkoprávní situace.
Někteří členové KMČ poukazují na využití nově vybudovaného parkoviště u víceúčelové
budovy, dle jejich sdělení jsou parkovací místa využívána stále stejnými obyvateli místní části,
což není podle nich správné a požadují dobu parkování omezit buď časově či účelově, anebo
parkování zpoplatnit. Ing. Pecháček (OD) na dotaz tajemnice na tuto problematiku odkázal na
Ing. Petra Hlaváče, který má dopravní značení na starost. Jakmile bude mít tajemnice
informace, předá je dále členům KMČ.
M. Blahová pozvala členy KMČ na lampionový průvod, který se uskuteční 11. 11. 2021.
Začíná na Horním konci u Boží muky a projde přes ulici Na Pavelce až k místní kapli, kde
bude zakončen slavnostním ohňostrojem.
Současně se členové KMČ na podnět M. Blahové dohodli na uskutečnění tiché vzpomínky
padlým vojákům a položení kytice u pomníku v ulici U Lípy při příležitosti výročí vzniku
samostatného československého státu 28.10.2021.

5. Závěr
Poslední letošní jednání KMČ Velíková se uskuteční na začátku měsíce prosince, členové budou o
přesném termínu informováni.

Zapsala: Barbora Slováková, tajemnice KMČ Velíková
Schválila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková
Ve Zlíně – Velíkové, dne 27. 10. 2021
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