Z Á P I S č. 4
z jednání Komise místní části Louky konaného dne 8. 9. 2021

Přítomni: M. Šebesta, O. Učeň, K. Kozlová, J. Květáková, p. Chládek,
M. Kostková (tajemnice KMČ)
Hosté:

J. Bazelová (jm. členka RMZ), M. Klajn (jm. člen ZMZ)

Omluveni: MUDr. A. Veitová, L. Bednařík
Přítomno 5 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
Informace z kanceláře MČ
Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Jednání komise zahájil p. Šebesta a seznámil přítomné členy s programem jednání.

2. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
20210616_3: 1 ks VO u starého obchodu
Projednávané téma:
KMČ se seznámila s cenovou nabídkou na realizaci VO u starého obchodu a schválila ji.
20210616_2: Požadavky na drobné opravy
- oprava dešťových odpadových roštů na chodnících – ul. Hasičská
Projednávané téma:
Svod dešťových vod přes chodníky bude řešen v rámci komplexních oprav chodníků v celých
Loukách, které se budou plánovat v návaznosti na ukončení rekonstrukce Návsi Louky, která je
hlavní prioritou KMČ.
Úkol zrušen.
- opravy, které mají provádět TSZ (objednávky prací zajišťuje p. Moravec)
Projednávané téma:
Dle sdělení p. Moravce ze dne 5. 8. 2021 jsou všechny drobné opravy v pořadí TSMZ.
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Úkol splněn.
20210616_4: Zklidnění dopravy na ulici pod Vinohrady
Projednávané téma:
Dle sdělení pí. Dobešové budou instalace zpomalovacích prvků opožděna a nový termín je
říjen/listopad 2021. Zpoždění je způsobeno na straně dodavatele stavby.
Úkol Trvá.
20210616_1: Havarijní stav přístupových mostků k RD č. p. 37 a 96, ul. Náves Louky:
Projednávané téma:
p. Šebesta podal informaci ze schůzky s projektanty nových mostků.
Mostky budou z litého betonu a budou konstruovány tak, aby mohly být i v budoucnosti využity pro
naši pouť – „hudební valník“.
Úkol splněn.
20210324_5: Účast na koordinačních schůzkách projektantů nové návsi
Projednávané téma:
P. Šebesta podal informaci ze schůzky s projektanty a architekty na téma plánování rekonstrukce
Návsi Louky.
 KMČ bude zvána na pravidelné pracovní schůzky se zástupci architektů a projektantů.
Podklady z těchto schůzek budou k dispozici pro další jednání KMČ.
 Přítomní členové KMČ odmítli realizaci původní architektonické studie a odsouhlasili
cenovou nabídku na vypracování nové architektonické studie.
Úkol Trvá.

3. Informace z kanceláře MČ
Komise se průběžně vyjádřila k následujícím záměrům:


Záměr prodat pozemek p. č. 670/122 k. ú. Louky nad Dřevnicí, p. č. 239/1, p. č. 234/7, p. č.
1888 vše k. ú. Malenovice u Zlína /Louky nad Dřevnicí, Malenovice/ KMČ nesouhlasí s
prodejem.



Záměr zapůjčit pozemek p. č. 761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí, za účelem vybudování sjezdu
z komunikace a přístupového chodníku k plánované novostavbě rod. domu na pozemcích
p. č. 780/5, p. č. 780/6, p. č. 784/5, p. č. 780/9 a p. č. 780/8 k. ú. Louky nad Dřevnicí. KMČ
nemá námitky proti zápůjčce.



Odsouhlasila nabídku na realizaci VO u obchodu dle bodu 20210616_3.



Odsouhlasila cenovou nabídku na vypracování nové architektonické studie rekonstrukce
Návsi Louky.
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4. Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
Pí Květáková:


V rámci aktuálních priorit KMČ je nesoulad v čerpání financí na realizaci přístupového
chodníku k lávce a rozpočtovým krytím na r. 2021. Požaduje vysvětlení.
o Vysvětlení od pí Jiruškové, OKP: čerpání bylo provedeno proti rozpočtu na r. 2020.
Současné rozpočtové krytí akce na r. 2021 je zbytek rozpočtu po tomto čerpání.

Pí Kostková:




P. Letocha vznesl dotaz, jak pokračuje projednávání rekonstrukce přístupové cesty na ul.
Chlumská.
o Bod je součástí priorit KMČ.
o 20210908_1: Členové KMČ odsouhlasili zadání vypracování projektové
dokumentace na zpevnění povrchu komunikace.
Sdělila, že bude provedena revize osvětlení vánočního stromu – světla jsou zarostlá ve
větvích.

5. Závěr
Příští jednání komise se uskuteční 20. 10. 2021 na obvyklém místě.
Zápis bude zaslán pí Dobešové a p. Moravcovi
Ve Zlíně 8. 9. 2021
Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky
Ověřil: Martin Šebesta, předseda KMČ Louky
Příloha: Aktualizovaný seznam úkolů.
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Aktualizovaný seznam úkolů:
Číslo
20210616_3
20210616_4

Úkol
1 ks VO u starého obchodu
Zpomalovací prvky provozu
na ul. Vinohrady

Zodp. KMČ
p. Šebesta
p. Bednařík

Zodp. SMZ
pí Dobešová
pí Dobešová

20210616_5

Úprava vodorovného
dopravního značení na ul.
Zábrančí II
Zachování průchodu v rámci
stavby nových RD
Dokončení pokládky
recyklátu
Účast na koordinačních
schůzkách projektantů nové
návsi
Rekonstrukce komunikace
na ul. Chlumská

p. Šebesta

pí Dobešová

p. Šebesta

pí Varišová

p. Šebesta

pí Dobešová/
p. Moravec
pí Dobešová

p. Učeň

pí Dobešová

20210324_3
20210324_4
20210324_5
20210908_1
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Poznámka

Zadaní PD na rekonstrukci

