Zápis ze setkání zástupců RMZ s občany místní části Lazy, Lesní čtvrť
ze dne 1. 11. 2021 v 17 hod. v jídelně ZŠ Zlín, Slovenská 3076
Přítomni:
Ing. et Ing. Jiří Korec

primátor

Mgr. Pavel Simkovič

člen RMZ

Michal Čížek

Ing. David Neulinger

neuvolněný člen RMZ
vedoucí Odboru tiskového a cestovního ruchu,
moderátor
vedoucí Odboru dopravy

Ing. Libor Pecháček

vedoucí oddělení investic Odboru dopravy

Tomáš Sedláček

investiční referent Odboru dopravy

Hana Hráčková

referent Odboru školství a sportu

Ing. Petr Hloušek

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Ing. Ivo Divoký

Ing. Jakub Černoch

vedoucí Odboru městské zeleně
vedoucí oddělení dětských hřišť Odboru městské
zeleně
arborista Odboru městské zeleně
referent přestupků a památkové péče Odboru
kultury a památkové péče
vedoucí oddělení vodního hospodářství Odboru
životního prostředí a zemědělství
ředitel Technických služeb Zlín, s. r. o.

Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA

ředitel Městské policie Zlín

Ing. arch. Ivo Tuček

vedoucí oddělení prostorového plánování

Sylvia Kafková

pracovnice KaMČ Lazy, Lesní čtvrť

Bc. Tomáš Melzer

Kristýna Králová, dipl. ekon.
Ing. Petra Langerová
Bc. Jiří Šrámek
RNDr. Martina Vašátková

cca 15 občanů
Bc. Tomáš Melzer, tiskový mluvčí
Přivítal přítomné občany a představil přítomné zástupce Rady města Zlína, jednotlivých odborů
Magistrátu města Zlína a dalších organizací.
Informoval občany o organizačních záležitostech, formách zveřejnění zápisu, poděkoval paní ředitelce
Šlesingerové za poskytnutí prostor pro veřejné setkání a následně požádal pana primátora o úvodní slovo.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Přivítal přítomné občany, upozornil, že se zápis dělá jen z veřejného setkání, nikoliv z procházky, požádal
občany o zopakování podnětu z procházky na mikrofon a přislíbil řešení úkolů vyplývajících z diskuze.
Vyzval občany k diskuzi.
Bc. Tomáš Melzer, tiskový mluvčí
Vyzval občany k diskusi, požádal o mluvení do mikrofonu.
Diskuze:
Občan
Dotaz na opravu komunikace kostkovitého povrchu na ul. Slovenská. Na předchozí žádost bylo odpovězeno,
že úsek nebyl dostatečně zdevastovaný. Jedná se asi o 800 m.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Výměna dlažebních kostek za asfalt v ul. Slovenská není momentálně v plánu, protože cesta nevykazuje
defekty.
Je možné prověřit stav sondami pro zjištění stavu podloží.
ÚKOL:

B2/21/12101

Prověřit stav podloží na ul. Slovenská pomocí sond
a následně vyčíslit výši investice výměny kostkového
povrchu za asfaltový.
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Z: OD
T: 20. 12. 2021

Občan
Ul. Slovenská nebyla upravena kvůli tomu, že je tam velmi dobré podloží, až nadstandardní, železobetonové.
Upozornění na velkou hlučnost.
Porovnání situace s hlučností na kostkovitém povrchu na Obecinách, kde se při opravě vybudovala
i cyklostezka díky dotacím.
Dotaz na cyklostezku do Areálu zdraví a opravu celého Areálu.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Na ul. Slovenská zjistí Odbor dopravy sondou podloží.
Upozornění na rozlišnou situaci na Obecinách – velmi špatná komunikace i s podložím a cyklostezku hradil
dotační titul.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Areál stezky zdraví na Lazech má v kompetenci pan Koutný, zástupce Lesy města Zlína.
Aktuálně dochází k úpravám.
Přislíbení prověření aktuální situace.
ÚKOL:

B2/21/12102

ÚKOL:

B2/21/12103

Prověřit aktuální situaci ohledně Areálu zdraví na
Lazech (prvky, lavičky, atd.).
Informovat, zda je záměr vybudovat cyklostezku
k Areálu zdraví na Lesní čtvrti.

Z: OMZ
T: 20. 12. 2021
Z: OD
T: 20. 12. 2021

Občan
Dotaz na opravu komunikace a upozornění na propady na ul. Prlovská.
Upozornění na příčné rýhy, které se nacházejí nad kanalizačními přípojkami.
Stížnost na nedostatek parkovacích míst.
Upozornění na časté parkování na zákazu, ul. Kamenná č. p. 3854 a na nemožnost průjezdnosti vozů
svážejících odpad a s tím spojené občasné nevyvážení popelnic.
Žádost o spolupráce Městské policie s okamžitou nápravou.
Žádost o dopravní značení žlutou čarou. Již podán návrh na Odbor dopravy od OŽPaZ, ale bez odezvy.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Ve Zlíně se prozatím nenachází odtahová služba, tudíž není možné situaci řešit ihned odtahem nevhodně
stojícího vozidla.
Městská policie může být zavolána a může pokutovat, ale neřeší to situaci hned.
Aktuálně se řeší odtahy autovraků.
Občan
Žádost o kontrolu zaparkovaných vozidel Městskou policií po úterní ranní kontrole přechodu pro chodce u ZŠ.
Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA
Přislíbení kontroly zaparkování aut po úterní ranní kontrole přechodu pro chodce u ZŠ.
Spolupráce s Technickými službami, při nemožnosti průjezdnosti silnice, probíhá.
Občan
Potvrzení o účinnosti kontrol špatně zaparkovaných aut a jejich pokutování.
Žádost o pravidelné kontroly v delším časovém horizontu.
Požadavek na dopravní značení žlutou čarou.
Ing. Libor Pecháček, vedoucí oddělení investic Odboru dopravy
Návrh na umístění značek zákaz zastavení ve dnech, kdy Technické služby vyvážení popelnice a kontejnery.
Porovnání stejné situace u Morýsových domů a vyhodnocení ze strany Technických služeb – nedostačující
řešení.
Občan
Požadavek na dopravní značení žlutou čarou či značku.
Ing. Libor Pecháček, vedoucí oddělení investic Odboru dopravy
Žlutá čára by znamenala, že by na 6 dnů ze 7 byla komunikace zavřená úplně.
Občan
Požadavek na úplné zrušení možnosti parkování kvůli možnému poškození aut v zimních měsících.
Dotaz na parkování na tř. T. Bati. Mělo by být vyhrazeno parkování kvůli stavbě Tržiště. Poukázání na stání
osobních aut déle, než povolenou jednu hodinu, pravděpodobně jsou auta ve vlastnictví majitelů obchodů.
Odbor dopravy odpověděl, že žlutá čára nebyla povolena od PČR.
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Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Nebylo povoleno od dotčených orgánů – PČR tzn., že Odbor dopravy nemůže umístit dopravní značení.
Poukázání na nemožnost stanovit dopravní značení ve smyslu žlutých čar v celém městě.
Na tř. T. Bati je předsunutá zastávka, aby byly průjezdné dva pruhy, jelikož je to „tepna“ Zlína.
Žádost o trpělivost. Po skončení stavby Tržiště bude umístěn parkovací automat.
Občan
Žádost o opravu propadlin na komunikaci ul. Slovenská (asfaltová část).
Poukázání na tragickou situaci s parkováním.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Zaevidování propadlin p. Neulingerem, vedoucí Odboru dopravy, přislib řešení.
ÚKOL:

B2/21/12104

Kontrola a případná oprava propadlin na ul. Slovenská
(asfaltová část + rozhraní asfaltové části a kostkovice).

Z: OD
T: 20. 12. 2021

Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Více parkovacích míst by bylo možné pouze za předpokladu zabrání plochy zeleně.
Občan
Žádost o informaci, na koho se obrátit s parkováním na garážích u ZŠ, zanedbání údržby, parkování vraků,
poškození nákladními auty, které výrazně překračují nosnost konstrukce garáže a v důsledku toho zatékání do
garáží.
Tomáš Sedláček, investiční referent, Odbor dopravy
Příslib o oslovení a řešení situace.
ÚKOL:

B2/21/12105

Prověření situace s parkováním na garážích na Lazech
(u školy), příp. zajištění nápravy.

Z: OD
T: 20. 12. 2021

Občan
Dotaz na vyhrazení parkovacího místa z důvodu vyškrnutí ZTP/P. Problematika autistických, ale mobilních,
dětí.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Přislíbení parkovacího místa.
(Pozn. zapisovatele: žádost je již schválena.)
Občan
Dotaz na rekonstrukci komunikace a chodníků ul. Příkrá mezi zastávkou Příkrá a točnou MHD.
Situace je špatná. Přihlášení i do projektu Tvoříme Zlín.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Chodníky na ul. Příkrá jsou v pracovním investičním plánu v roce 2024.
ÚKOL:

B2/21/12106

Informovat o možnosti opravy komunikace ul. Příkrá
vč. chodníků (v úseku zastávky MHD Příkrá – točna
MHD).

Z: OD
T: 20. 12. 2021

Občan
Druhý dotaz se týká cyklostezky na tělese bývalé Baťovy dálnice.
Někdy byla naplánovaná, ale konkrétní záměr není nikde uveden.
V jaké je to fázi a je nějaký termín?
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Je to na mrtvém bodě, protože cyklostezka zde nemůže nikdy vzniknout.
K vytvoření cyklostezky jsou potřeba obrubníky a výsyp makadamem, s čímž Lesy ČR, jakožto vlastník,
nesouhlasí.
Občan
Je nutné, aby byly na Lazech oba chodníky široké?
Nelze jeden zúžit?
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Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Možné to je, ale v tom případě nebude možná zimní údržba.
Je zde riziko, že všem občanům tento požadavek nebude vyhovovat.
Občan
Odklízí se jen jeden chodník.
K čemu jsou tak široké chodníky?
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Není správnou cestou zužovat chodníky, bude lepší nechat jeden dostatečně široký chodník.
V tu chvíli ale budeme zasahovat do vozovky, proto bude lepší zvážit rekonstrukci stávajících chodníků s tím,
že tam bude na jedné straně chodník a v rámci toho rozšířit tu cestu tak, aby tam bylo dostatek kapacit,
např. na parkování.
Občan
Kdyby se jeden chodník odstranil, tak by tam byl prostor pro šikmé parkování a cesta bude širší.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Ano, vznikl by prostor pro šikmé parkování.
Je to realizovatelné až v rámci celkové rekonstrukce cesty.

ÚKOL:

B2/21/12107

Prověřit situaci na Lazech (zvážit stav komunikací
a chodníků), příp. při rekonstrukci zvážit zrušení
chodníků, rozšíření komunikace a vytvoření nových
parkovacích míst.

Z: OD
T: 20. 12. 2021

Občan
Pracovníci, kteří pokládali asfalt, zastříkali stojící vozidla asfaltem. Stížnost na práci Technických služeb, s. r. o.
a na nedostatečnou kontrolu jejich práce.
Kachličku spravil občan sám, jelikož Technické služby kachličku neopravili rok.
Stížnost na protěžování Jižních Svahů z hlediska obyvatel a neupřednostnění Lesní čtvrti a Lazů.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Ve Zlíně je pasport komunikací, kde jsou navržené systémy oprav, které jsou rozčleněny podle třídy důležitosti.
Práce za Odbor dopravy, který objednává tyto činnosti u Technických služeb Zlín, přebírá pan Moravec, který
dané věci kontroluje.
OD řešilo jeden případ poškození vozidla emulzí.
Ing. Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín, s. r. o.
Ze strany TS Zlín je snaha opravovat komunikace po celém městě bez ohledu na počet obyvatel.
TS Zlín neobdržely žádnou stížnost na poškození vozidla emulzí.
Pokud bude konkrétní připomínka na práci TS Zlín, s. r. o., je potřeba ji předat okamžitě, aby se situace mohla
ihned řešit.
Občan
Návrh na přidání prvků na hřišti na Lazech IV.
Dotaz na pískoviště, na kterém roste tráva.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Hřiště se nachází v pasportu veřejně přístupných hřišť.
Na tomto hřišti bylo projednání s občany místní části – OMZ umístil co nejvíce možných prvků.
Nově je přidána interaktivní tabule.
Pískoviště není vhodně umístěno.
Občan
Návrh na zrušení schodů a zbudování bezbariérového přístupu.
Aktuálně jsou na schodech umístěny nájezdy, na kterých se již starší občanka zranila pádem.
Sjezd je však vhodný pro popelnice či sekačku.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
OMZ sjezd neřešil, ale může se na to podívat společně s OD.
Občan
Při instalaci tabule bylo řečeno, že se za pět let zbudují chodníky a sjezd se zruší.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Podnět bude OMZ řešit.
4

ÚKOL:

B2/21/12108

Prověření situace s přístupovým chodníkem k domům
Lazy IV/3871-2 a k hřišti č. 365 (schody a sjezd).

Z: OD
T: 4. 2. 2022

(Pozn. zapisovatele: Po dohodě pí Králové (OMZ) s p. Sedláčkem (OD) bude vést v evidenci pouze OD. Dotyčného
občana již OD kontaktoval a situaci bude řešit v r. 2022.)
Občan
Hřiště udržované je, ale je tam potřeba umístit více prvků.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Kvůli více prvkům by se muselo zrušit sportoviště a k tomu již proběhlo projednání s občany, kde se stanovilo,
co na hřišti občané chtějí mít.
Občan
Podnět na posunutí nevyužívaných branek.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Při projednání vyvstal požadavek na zachování branek.
V limitovaném prostoru se aktuálně nachází maximum prvků.
Občan
Požadavek na více herních prvků.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Za předpokladu písemného podnětu od více občanů bude možné s variantou více prvků dále pracovat.
Občan
Požadavek na rekonstrukci chodníku ul. Prostřední.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Je ve výhledu v r. 2025.
Občan
Návrh na prezentaci úspěšných projektů, oprav atd. na příštím veřejné setkání.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
K dispozici je příprava, kde se nacházejí splněné a nesplněné úkoly z minulých veřejných setkání.
Občan
Návrh nejen na prezentaci dopravních záležitostí, ale komplexní problematiky a zodpovězení dotazů
plynoucích z probíhajícího setkání.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Prezentace nebyla myšlena pouze na dopravní záležitosti.
Občan
Návrh na využití techniky, plátna, projektoru pro prezentaci plánovaných akce.
Pro starší občany je využití sociálních sítí nevhodné.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Nebyla využita prezentace, kvůli většímu prostoru pro diskuzi.
Občan
Občan informován o setkání z Magazínu.
Návrh na uvedení splněných úkolů v Magazínu.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Další veřejné setkání se bude konat v r. 2022.
Pokud by splněné úkoly figurovaly v Magazínu, zabírali by většinu stran.
Vhodnější je, že budou pro příští setkání připraveny podklady se splněnými úkoly.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Každý podnět, který zazní a není zodpovězen, má přidělené číslo úkolu, který se zavádí do plánu, kdy vedoucí
odborů projednávají úkoly s tajemníkem, zpovídají se a poskytují informace, jak a kdy odbory v úkolech
pokročily.
V případě, že je úkol vyřešen, vzniká interní sdělení, které je zveřejňováno ve vývěskách místní části a na
webových stránkách.
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Jestli má odbor přiděleny fin. prostředky pro řešení úkolu, musí úkol plnit.
Nikdy žádný úkol „nezapadl“.

(Pracovnice KaMČ předala občanovi připravený materiál.)
(Pozn. zapisovatele: OKP – materiály jsou vždy k dispozici u vstupu do místnosti pro všechny účastníky veřejného
setkání.)
Občan
Dotaz ohledně mobiliáře u domu v ul. Kamenná č. p. 3858 byla vyvěšena informace, že se bude dělat nová
lavička, ale nakonec se neuskutečnilo. Z jakého důvodu?
Dotaz na celkovou modernizaci laviček.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Pokud se lavičky nacházejí v blízkosti komunikací, tak většinou náleží lavička Odboru dopravy.
Pokud se lavičky nacházejí v blízkosti hřiště, pravděpodobně bude lavička náležet Odboru městské zeleni.
Každá lavička se řeší individuálně.
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Pokud se lavička nachází u vchodu bytového domu, pravděpodobně bude náležet Odboru městské zeleně.
Budeme řešit individuálně.
Pozn.: Dle informací OMZ jsou lavičky před domem č. p. 3858 na ul. Kamenná aktuálně opraveny a částečně
vyměněny za nové.
Občan
Dotaz na lavičky, které se měly opravovat, ale nakonec k opravě nedošlo.
(Pozn. zapisovatele: Informace byla vyvěšena ohledně úpravy zahrádek a možnosti umístění nové lavičky, nikoliv
opravy lavičky před domem č. p. 3858 v ul. Kamenná.)
Kristýna Králová, dipl. ekon., vedoucí oddělení dětských hřišť, Odbor městské zeleně
Byl pořádán sraz s občany, kvůli odstranění věšáků na prádlo.
Občan
Požadavek na opravu zábradlí od MŠ až k ul. Příkrá.
Požadavek na opravu komunikace ul. Slovenská z důvodu zvýšené hlučnosti.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Stav zábradlí ověříme, příp. sjednáme nápravu.
ÚKOL:

B2/21/12109

Kontrola nebezpečného zábradlí pod školkou až po
ul. Příkrou a následné informování o průběhu opravy,
příp. zajištění výměny.

Z: OD
T: 20. 12. 2021

Občan
Stížnost na nevhodné využití fin. prostředků, resp. na nevyužití fin. prostředků pro nesplněné úkoly z r. 2013.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Upozornění na omezenost fin. prostředků.
Postupné obnovy komunikací a chodníků dle pasportu.
Úkoly jsou v evidenci a zpracovávají se.
Občan
Stížnost na zanedbání komunikací a chodníku od 54 roku.
Poukázání na upřednostňování jiných částí, kde je více obyvatel.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Vyvrácení na upřednostňování místních části dle počtu obyvatel.
Přiznání restu opravy chodníků a komunikací ve všech baťovských čtvrtích
Občan
Poukázání na Malenovice a jejich rekonstrukce.
Mgr. Pavel Simkovič, člen RMZ
Možnost využití dotačních titulů v Malenovicích a Podhoří.
Může mít za následek zkreslení rozdělení fin. prostředků.
Snaha o spravedlivé rozložení fin. prostředků.
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Občan
Dotaz na revitalizaci prostoru pro odpadní nádoby.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Není možné aktuálně určit kompetentní odbor.
Přislib řešení situace a přidělení úkolu kompetentnímu odboru.
ÚKOL:

B2/21/12110

Úprava prostoru odpadních nádob na tříděný odpad
u příjezdové cesty k hlavnímu vchodu ZŠ Slovenská.

Z: OŽPaZ
T: 20. 12. 2021

Občan
Pochvala na opravu chodníku od oční kliniky směrem dolů.
Občan
Dotaz na uzavřený chodník kolem Kudlovské přehrady.
Návrh na umístění cyklostezky.
Michal Čížek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Složitost situace skrze vodní dílo.
Veškeré kroky musí být konzultovány s Povodím Moravy.
Pro manipulaci s přehradou je potřeba přehradu vypustit, ale na přehradě se nachází loď, která manipulaci
komplikuje.
Na projektu se pracuje.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Chodník se nachází na hrázi.
Pro rekonstrukci je potřeba hráz vypustit. Hráz není možné vypustit z výše uvedených důvodů.
Zatím není určen správný technologický postup pro odbahnění hráze.
Poukázání na komplikovanost situace kvůli vodnímu dílu.
Možný posun v r. 2022.
Bc. Tomáš Melzer, tiskový mluvčí
Poděkování za reakce a účast, obyvatelům místní části Lazy, Lesní čtvrť, zástupcům Rady města Zlína
a kolegům z jednotlivých odborů.
Zpracovala: Lucie Zábojová, Odbor kanceláře primátora
1. prosince 2021
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