Zápis 3/2021
z jednání KMČ Jaroslavice, dne 17. 5. 2021
Přítomni: p. Cekota, p. Karola, p. Surá, p. Neudeková, p. Domanský, p. Zbořilová, p. Němeček,
p. Záhořák
Omluveni: p. Buchtík, p. Bureš, p. Valášek, p. Steska (jmen. ZMZ), p. Volf (jmen. ZMZ)
Přítomno 8 členů komise, KMČ je usnášeníschopná.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu příp. doplnění
Informace o prioritě „Úprava křižovatky Anenská x Pasíčka“ – dopis od RMZ - reakce
Hřiště pod servisem – zasíťování
Dětské hřiště na návsi – doplnění atrakcí
Návrhy na změny ÚP
6. Diskuze, různé
7. Závěr
1. Navržený program byl schválen.
2. Komise obdržela dopis od Ing. Neulingera (vedoucí Odboru dopravy), který z pověření RMZ
reagoval na požadavek KMČ ze dne 6. 4. t. r. ohledně zahájení 1. etapy priority „Úprava
křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček“ včetně stavby opěrné zídky se schodišti u komunikace
Anenská před č. p. 162, 163 a 160. Z dopisu z OD vyplynulo: Projekt a stavební povolení,
vydané v r. 2016 (tehdy náklady na stavbu 8 mil. Kč) nepočítalo se stavbou této opěrné zdi,
tato zeď není v majetku SMZ. Městu předložená dokumentace pro změnu stavby zahrnující
opěrnou zeď (rozpočet cca 2,8 mil. Kč) musí být vyřešena legislativně, teprve poté lze
uvažovat o případném zařazení do investičního plánu na následující léta, do plánu na r. 20212022 se s akcí nepočítá.
Reakce KMČ: pro členy komise je úprava této křižovatky, která vyřeší chybějící část chodníku
u hlavní komunikace a zajistí bezpečnost chodců prioritou č. 1. O opěrné zdi se jedná
od r. 2019, kdy došlo k navýšení částky na realizaci akce v prioritách na 10,8 mil. Kč. Za tuto
dobu se na OD vystřídali již tři investiční referenti. Komise nedostala k dispozici několikrát
požadovanou PD této priority. Komise má částku 2,8 mil. Kč našetřenu z přidělených financí z
minulých let. Členové komise rozhodně nesouhlasí s odpovědí, že se s touto stavbou nepočítá
ani v příštím roce. Požadujeme dořešit SP v průběhu tohoto roku a zahájit stavbu ještě v r.
2021. KMČ chce na své další setkání pozvat p. radního Čížka, p. Neulingera a projektanta p.
Smolu a zjistit aktuální možnosti řešení této priority. Opakovaně požadujeme úplnou aktuální
projektovou dokumentaci k této první etapě.
3. Sportovní hřiště - množí se stížnosti občanů na padající míče na okolní pozemky. Od hráčů
využívajících hřiště zase stížnosti na míč padající na hlavní komunikaci, kde vzhledem ke

kopcovitému terénu musí chytat míč po hlavní komunikaci. Komise požaduje, aby OMZ zajistil
nadkrytí hřiště ochrannou sítí. Musí se dořešit technické požadavky na sloupy u hřiště tak, aby
bylo zasíťování hřiště možné.
4. Dětské hřiště na návsi – doplnění hracích prvků. Pokud nedojde k realizaci úpravy křižovatka
Anenská – Pasíčka, bude možné začít s odstraněním chodníku nad autoservisem, výsadbou
keřů u plotu a úpravou terénu pro houpačky – komise vybrala typ: Závěsná houpačka J 473
a bude vybrán ještě další hrací prvek na toto místo.
KMČ chce doplnit i dětské hřiště před bývalou školou o nový hrací prvek. V návrhu je vertikální
provazová síť k lezení. Další návrhy do příští schůze KMČ. Nápady na jiných hřištích.
5. P. Cekota seznámil přítomné členy komise s informacemi k aktuálním změnám Územního
plánu. Případné další návrhy na změny nebo pro nový ÚP je třeba mapovat průběžně a včas
reagovat.
6. Různé, nové podněty
- Byl přijat návrh na prověření umístění zrcadla na Anenské ulici (zast. MHD U pomníku)
u tabule označující ulici Anenská a Svažitá a to tak, aby řidič vozidla jedoucí od Zlína viděl
situaci na Anenské ulici v zatáčce za domem č. p. 148.
- Znovu byl vznesen požadavek na přechod pro chodce u dolní zastávky MHD.
- Návrh – zóna 30 km + přednost zprava v celé místní části s výjimkou ulice Anenská. Na tuto
komunikaci dát značku – hlavní silnice. Informace na dopravní značení na OD,
p. Hlaváčovi tyto požadavky předá p. Skydánková.
- Stížnost na časté ohňostroje zejména v chatové oblasti U Potoka.

Zapsala: Skydánková, tajemnice KMČ, 23. 5. 2021
Ověřil: A. Cekota, předseda KMČ

