ZÁPIS 4/2021
z jednání KMČ Jaroslavice, dne 8. 7. 2021

Přítomni: A. Cekota, V. Karola, Ing. Z. Domanský, V. Záhořák, M. Zbořilová, M. Buchtík
Hosté: J. Pala
Omluveni: p. Stezka, p. Volf – jmen. ZMZ
Program:
1. Zahájení, schválení – doplnění programu
2. Návrh na změnu pořadí priorit
3. Sportoviště – stížnosti
4. Příprava Anenské poutě
5. Diskuze, různé nové podněty, závěr
1. Jednání zahájil předseda komise p. Cekota, program byl schválen.
2. Členové komise diskutovali o výsledcích jednání zástupců KMČ (p. Cekota, p. Domanský, pí
Skydánková, a jmen. ZMZ p. Steska) dne 9.6.2021 na OD s p. Neulingerem, p. Pecháčkem,
p. Sedláčkem a projektantem p. Smolou. Jednání se zabývalo přípravou akce z priorit „Oprava
křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček“, konkrétně zahájením I. etapy – stavbou opěrné zdi se
schodišti. Na tuto I. etapu komise našetřila 2,8 mil. Kč a předpokládalo se, že stavba bude
zahájena letos. Výsledkem jednání (a následné mailové korespondence) bylo, že stavba může
být zahájena až v letech 2022-23. Musí se oslovit vlastníci pozemků na zídku a schodiště a
pozemky musí být převedeny na SMZ. Stavební povolení je platné do 06/2022.
S ohledem na vývoj situace u akce „Křižovatka Anenská – Pasíčka, I. etapa - stavba opěrné zdi
se schodišti“, která se tak odložila na příští rok, KMČ zvažuje, zda nezměnit pořadí priorit.
Vzhledem k současnému velkému nárůstu cen stav. materiálu a celkového zvyšování cen akcí
při stále stejné výši rozpočtu KMČ se musí členové komise rozhodnout, zda nemají
upřednostnit akci v prioritách „Odvodnění pod svodidly na Anenské“, u které mají reálně
peníze na celou akci – i když původně bylo plánováno, že tato akce bude hrazena OD a měla
být havarijní opravou.
U priority „Oprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček – dodělání chybějícího chodníku“
má komise finanční prostředky jen na I. etapu a o financích na následující dvě etapy bude
nutné v dalších letech žádat o krytí z rozpočtu SMZ.
3. KMČ diskutovala o stížnostech občanů v blízkosti hřiště na hluk a nevhodné chování na sport.
hřišti pod autoservisem. Údajně sem jezdí mládež i z jiných částí Zlína. Zvažuje se omezení
provozní doby na hřišti a s OMZ se řeší možnosti zasíťování sportoviště, aby míč nepadal do
okolních zahrad a na komunikaci.
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4. Byly projednány organizační záležitosti se zajištěním Anenské poutě (vyřízeno povolení akce
na OK, přechodná úprava na komunikacích a dopravní značení, přemístění kontejnerů TS)
V pátek 23. 7. sraz v 10 hod u školy, odvoz zahradního nábytku a stanů na náves, úklid po
pouti – neděle 25.7.
5. Diskuze, různé nové podněty, závěr
- Požadavek na umístění lavičky na ulici V Dolině, v blízkosti vývěsní skříňky.
- Schválení částky 1 500 Kč bez DPH za barevnou elektronickou verzi novin Jaroslaviny –
odhlasováno.

Zapsala: J. Skydánková, tajemnice KMČ
Ověřil: A. Cekota, předseda KMČ

2

