Zápis č. 2/2021
z online jednání KMČ Jaroslavice dne 12. 4. 2021
Účastni: A. Cekota, M. Buchtík, T. Bureš, Z. Domanský, J. Němeček, V. Karola, V. Záhořák, M.
Zbořilová
Komise je usnášeníschopná.
Jednání KMČ předcházelo v 15,00 hod. setkání 5 členů komise a pracovnice úřadovny s pracovnicí
OMZ pí Gáškovou a p. Durníkem, zástupcem stavební firmy, která realizovala stavbu sportovního hřiště
č. 453. Setkání proběhlo přímo na dotčeném hřišti.
Projednala se oprava oplocení - pletivo za brankami bude vyměněno za zpevněnou síť. OMZ hradí tuto
opravu do částky 50 tis. Kč, komise přispívá částkou 15 tis. Kč. Projednávaný návrh na zasíťování
(zastropování) hřiště dle informace p. Durníka při současném oplocení není možný, musí dojít k zesílení
sloupů (nutný bude posudek statika) a vzhledem k tomu, že hřiště je již oplocené a má vybudovaný
zpevňující svah osázený stromy a keři, bude zde špatný přístup stavební techniky.
Na OMZ předá KMČ požadavek na zajištění bezpečnosti sportoviště tak, aby míče nepadaly na
komunikaci Anenská a okolní zahrady. KMČ chce také být průběžně informována o závěrech
z každého jednání o sportovišti, zprávě od statika i dalších návrzích na zvýšení oplocení nebo
ochranné sítě.
Ke vstupu na hřiště bude připevněna organizační nástěnka, s možností rezervace termínu účasti osob
na hřišti. Dále se zváží funkčnost rezervací přes sociální sítě.

Jednání KMČ
PROGRAM:
1. Schválení programu příp. doplnění
2. Informace o stavu priorit
a. Křižovatka Anenská – Pasíčka
b. Hřiště pod servisem – zasíťování
c. Dětské hřiště na návsi – doplnění atrakcí
d. Svodidla Anenská – stále havarijní stav při větší vodě
e. a další (přístřešek MHD, chodník nad servisem, atd.)
3. Příprava Anenské poutě 25. 7. 2021 (Jaroslaviny)
4. Změna ÚP - stavba RD – krajský soud
5. Nepořádek okolo kontejnerů, mobilní svoz odpadů
6. Kompenzace
7. Diskuze, různé, závěr

1. Navržený program byl schválen.
2. a) Členové komise odsouhlasili částku do maximální výše 2 780 000,- Kč na zahájení první
etapy akce z priorit – „Úprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček – Vybudování opěrné zdi
se schodišti u domů v křižovatce“. Situace v místě je kritická, akce měla být realizována již
v roce 2020. Komise počítá se zahájením stavby v letošním roce a požádala pracovnici
kanceláře, aby na OD zajistila jedno paré PD.
b) viz úvodní odstavec. Účastníci jednání na hřišti podali informaci.
c) rozpočtově aktuální až pro rok 2022
d) zamezení záplav pozemků ve spodní části ul. Anenská je stále aktuální = havarijní stav.
Předělává se PD. Prověřit aktuální stav.
e) přístřešek na točně MHD – realizace 2021

1

3. Projednalo se zajištění Anenské poutě v termínu 23. – 25. 7. 2021, organizační záležitosti,
program. Oznámení o akci a dopravních omezeních bude opět řešit spolek Jaroslavická
Beseda. Komise připravuje ve spolupráci s p. J. Palou vydání 8. čísla místních novin
Jaroslaviny, které vyjde před poutí.
4. Změna územního plánu 3B a 3D – dne 30. 3. 2021 proběhlo u Krajského soudu v Brně jednání.
P. Cekota seznámil komisi s výsledky a podrobnostmi soudního sporu.
5. Dalším bodem jednání komise byl nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Některé posádky
po sobě uklidí, některé ne.
Mimoto KMČ požaduje, aby byly obnoveny mobilní sobotní svozy odpadu TS Zlín se
zajištěním epidemiologických opatření a předešlo se vytváření černých skládek. Ne každý má
možnost dopravy na sběrný dvůr nebo Suchý důl.

6. Členové KMČ Jaroslavice všemi hlasy odsouhlasili kompenzaci nutných nákladů v roce 2020
pro - předsedu KMČ Antonína Cekotu ve výši 2 000 Kč, Vlastimila Karolu ve výši 3 500 Kč,
Josefa Němečka ve výši 500 Kč, Tomáše Bureše ve výši 500 Kč, Víta Záhořáka ve výši 500 Kč,
Miroslava Buchtíka ve výši 500 Kč, Zbyňka Domanského ve výši 500 Kč, Ludmilu Surou ve výši
500 Kč, Evu Neudekovou ve výši 500 Kč a Marii Zbořilovou ve výši 500 Kč.
7. Nové podněty - projednáno
Dotaz na kontejnery na odpady - nádoba na oleje – k dispozici na Obecinách, zast. MHD
Znovu předložen návrh na dopravní omezení – „Zóna 30 km/hod.“ pro ulice Svažitá,
V Dolině a další v dolní části. Do příště zjistit mezi obyvateli názor na „Zónu 30“ na
území celých Jaroslavic nebo jen spodní části.
Dopravní značky – zákaz odbočení na Jaros. Paseky - požádat o zdůvodnění dopravního
značení – na výjezdu z ulice Průkop na Březovskou
Ulice K Jaroslavicím – poškozený sloup veřejného osvětlení v místě u bývalého lomu
Sloup na ulici Svažitá – stabilita, Eon
Zajištění úklidu a dodržování pořádku v tělocvičně na Anenské – suterén se stolem na ping
pong.
Prověřit možnosti vybudování cyklostezky od Kudlova k Pinduli – zjistit, zda není tento
podnět v plánu KMČ Kudlov.
Tyto podněty budou předány p. Skydánkovou na příslušné odbory SMZ.
Zapsala: J. Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice
Ověřil: A. Cekota, předseda KMČ Jaroslavice
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