Zápis z veřejného setkání RMZ s občany MČ Podhoří
dne 9. 3. 2022 v 17:00 hod., jídelna pro seniory, Sv. Čecha 516, Zlín - Prštné
Účastníci jednání:
-

-

RMZ: Ing. et Ing. Jiří Korec, Vojtěch Volf
MMZ:
o OD – Ing. David Neulinger, Jitka Dobešová,
o OŽPaZ – RNDr. Martina Vašátková,
o OMZ – Ing. Marie Surovcová,
o OŠaS – Mgr. Milan Smola,
o ORIA – Ing. Petr Hloušek,
o MPZ – Patrik Rohleder – specialista územního dohledu,
o OKP: pracovnice KaMČ Podhoří Jarmila Věchtová, L. Zábojová, T. Jirušková, M. Dvořáková
zástupce organizací: Ing. Jakub Černoch, ředitel TSZ s. r. o.,
moderátor setkání: Bc. Tomáš Melzer

Diskuze:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Přivítal přítomné a pronesl úvodní slovo.
občan
- Nesouhlas s průjezdem MHD po ul. M. Alše z důvodu hlučnosti, poškozování komunikace a vodovodu.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Je zpracovávaný nový průzkum mezi občany. Jednou z variant řešení situace je zrušení školního spoje po
této ulici nebo zjednosměrnění.
Vojtěch Volf, náměstek primátora
- Podněty o změně trasy budou předneseny Radě města Zlín. Z točny, nebo předposlední zastávky, to do
školy není daleko. Na druhou stranu jsou chápáni rodiče, řešící bezpečnost dětí. Když bude zastávka
zrušena, je možné, že to navýší automobilovou dopravu.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Zjednosměrnění musí schválit Policie ČR a silniční správní úřad. Muselo by souhlasit 70 % obyvatel.
ÚKOL
B2/22/12140

Prověřit stav a možnost zjednosměrnění ul. M. Alše – Podhoří.

Z: OD
T: 9. 5. 2022

občan
- Dotaz na pokračování revitalizace sídliště na Podhoří, zejména kolem č. p. 490.
- Dotaz na rekonstrukci kanalizace na sídlišti.
Jitka Dobešová, Odbor dopravy
- Rekonstrukce bude pokračovat letos kolem č. p. 488 – 490. Další fáze zahrnují rekonstrukci ul. K. Světlé
vč. chodníků a ploch kolem č. p. 521 – 514 a v poslední fázi bude rekonstruován vnitroblok, kde je možnost
Moravské vodárenské, a. s., aby do té doby zrekonstruovala vodovod.
občan
- V případě zjednosměrnění M. Alše to bude mít dopad na ul. Jiráskova, nutné řešení dopravní situace v celém
území, MP Zlín pokutuje parkující automobily.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Při parkování nejsou dodrženy parametry šířky komunikace pro průjezd, řešením může být zjednosměrnění.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Průjezdní profily na komunikaci musí být zachovány nejen kvůli MHD, ale také pro integrovaný záchranný
systém.

občanka
- Parkoviště u hospody využívá převážně pneuservis, vhodné by bylo udělat patrové parkoviště. Z jakého
důvodu je povolen převoz a oprava aut i v noci? Zapříčiňuje je to velkou hlučnost.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Místo v parkovacím domě je finančně náročné, cca 700 tis. Kč.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Pro patrová parkoviště je vytipováno několik míst. Místa by mohla být následně prodána či pronajímána.
Ekonomicky to není rentabilní. Místo bude stát více než samotné auto.
- Umístění provozovny je dáno Územním plánem. Pokud to není v rozporu s ním, úředníci to musí povolit.
Změna trvá 2,5 roku.
občanka
- Proč se dělá revitalizace od posledního domu, který je nejnovější?
- Zhoršil se způsob žití, pro parkoviště se vykácely stromy, v hospodě se konají hlučné oslavy, lidé nám chodí
pod okny.
Vojtěch Volf, náměstek primátora
- Rekonstrukce jsou plánovány od posledního domu, aby stavební technika nepoškodila již zrekonstruované
plochy.
Jitka Dobešová, Odbor dopravy
- V rámci kácení při stavebních pracích je vždy nařízena náhradní výsadba.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Vše je otázkou priorit. Někdo požaduje spíše zeleň, někdo potřebuje parkovací místa, někdo hospodu.
Nemáme oprávnění zasahovat do provozní doby restaurace, v případě rušení nočního klidu kontaktujte
MP Zlín. Odbory městské zeleně a životního prostředí důsledně hájí zájmy životního prostředí a prověřují
každé kácení.
občanka
- Požadavek na kácení stromů v Loukách u hřbitova u garáží.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Odkázání na příslušný odbor, tj. Odbor městské zeleně. Kácení je nutné oficiálně povolit.
občan
- Dotaz na rekonstrukci ul. Jiráskova a M. Alše.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Byly zapracovány sondy, stav podloží je špatný. Rekonstrukce by se musela řešit komplexně vč. kanalizace.
Od VaK nejsou informace o obnově kanalizace. Projekt na rekonstrukci komunikace prozatím zadán není.
ÚKOL
B2/22/12141

Rekonstrukce ul. Jiráskova a M. Alše.

Z: OD
T: 9. 5. 2022

občan
- Zvažuje město vznik rezidenčních zón?
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Do budoucna se tomu nevyhneme. Variant je více a je nutné to řešit komplexně. Zvažuje se pilotní projekt,
zjišťují se zkušenosti z jiných měst. Aby to bylo funkční, tak je nutné řešení v celé čtvrti a mít možnost
zaparkovat ve velkokapacitním záchytném parkovišti. Toto zatím vyřešené není, ale pracuje se na tom.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- V současné době probíhá zpracování SUMP, který řeší automobilovou i ostatní dopravu po Zlíně. Tato
strategie bude klíčovým dokumentem pro rozvoj koncepce dopravy. Bez něj nebude možné čerpat dotace
na infrastrukturální stavby, což jsou například i parkovací domy.
Pozn.: dne 28. 3. 2022 v 17 hod. proběhne v zasedací místnosti Dominika Čipery budovy radnice, nám. Míru 12
představení návrhové dílčí části SUMP.

občanka
- Při přestavbě domů na byty vznikají požadavky na další parkovací místa.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Toto je v kompetenci stavebního úřadu, počet parkovacích míst určuje stavební zákon.
občan
- Přístup do lesa kolem školy je oplocen, procházení je možné jen kolem plotu v bahně.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Prověříme přístup do lesa, zvážíme vysypání např. štěrkem.
ÚKOL
B2/22/12142

Zajištění průchodu do lesa kolem ZŠ Podhoří.

Z: OMZ
T: 9. 5. 2022

občanka
- Dokončení oprav chodníků ve vnitrobloku sídliště.
- Úprava točny MHD.
Jitka Dobešová, Odbor dopravy
- Čeká se na rekonstrukci vodovodu.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Projekt je zpracovaný. Při projektu rozšiřování MHD na Lešnou byly provedeny základní úpravy. Bude možné
požádat RMZ o přidělení prostředků na realizaci.
ÚKOL
B2/22/12143

Rekonstrukce točny MHD na Podhoří.

Z: OD
T: 9. 5. 2022

občanka
- Rekonstrukce chodníků je klíčová pro všechny. Problém s listím na podzim, pouze část drtit jako hnojivo
a zbytek odklidit. Špatný stav laviček.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Rekonstrukce je postupně plánována. Projekt revitalizace zveřejníme na webových stránkách.
Pozn.: projekt zveřejněn na https://www.zlin.eu/regenerace-paneloveho-sidliste-zlin-podhori-cl-1864.html, Jsem
občan – Místní části a komise – Podhoří – Regenerace panelového sídliště.
Jitka Dobešová, Odbor dopravy
- V rámci rekonstrukce budou nové lavičky, zákoutí, herní prvky. Chodníky budou do té doby lokálně
opravovány.
Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
- Rekonstrukce je postupná, jen tato fáze stojí 10,5 mil. Kč. Na projekt nebylo schváleno čerpání dotací.
Pokračování záleží na finančních prostředcích města v dalších letech.
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
- Poděkování za využívání pro komunikaci s městem i kancelář místní části, která funguje jako prodloužená
ruka. Komunikace se budeme snažit zlepšit. Obracejte se na nás také přes Mobilní rozhlas.
- Jsem rád, že letos budeme realizovat další část rekonstrukce sídliště. Poděkování za účast.

Zapsala: L. Zábojová, OKP MMZ, 28. 3. 2022

