Veřejné setkání RMZ s občany místní části Velíková
Datum konání: 4. 5. 2022
Procházka s primátorem: 16:00 – 17:00 hod., výchozí bod – točna MHD, Zlín - Velíková
Veřejné setkání: 17:00 – 18:00 hod., multifunkční objekt, sál, Dolní konec 53, Zlín - Velíková
Poslední setkání s občany: 22. 5. 2017
Potvrzená účast:
- RMZ: Ing. et Ing. Jiří Korec
- MMZ: OD – Ing. David Neulinger, Ing. Jan Staroba, OŽPaZ – Bc. Agáta Zajíčková,
OMZ – Ing. Zuzana Hegmonová, Ing. Stanislav Pospíšilík, ORIA – Ing. Petr Hloušek,
OPP – Ing. Petra Reichová, OŠaS – Ing. Libuše Holá, MPZ – vrch. insp. Bc. Jaroslav Dlabač,
OMS – Antonín Špidlík,
OKP: pracovnice KaMČ Velíková – Barbora Slováková, Ing. Tereza Jirušková, Jolana Pešková,
- zástupce organizací:
TSZ s. r.o. - Ing. Jakub Černoch, ředitel TSZ s. r. o.,
- moderátor setkání: Mgr. Monika Michálková, DiS.
Problematika k řešení v místní části Velíková:
- ul. Průhon – doplnění VO + přesun 1 bodu VO z RD č.p. 49 (priorita KMČ od r. 2017),
- ul. Kadlbek - spojovací chodník z ul. Na Pavelce (priorita KMČ),
- ul. Dolní konec, multifunkční objekt - rekonstrukce sálu v multifunkční budově, rekonstruované
parkoviště u objektu,
- ul. Dolní konec - úprava prostoru kolem multifunkčního objektu, Dolní konec 53 (priorita KMČ),
- ul. Na Pavelce – při deštích vodou z pole zaplavovány zahrady a RD,
- ul. Sýkorka – voda stékající z lesa,
- odpadové hospodářství – požadavky na VOK v dřívějším jarním termínu,
- rekonstrukce „Výletiště“ (priorita KMČ),
- úprava točny MHD Velíková (priorita KMČ).
Úkoly z veřejného setkání v r. 2017:
Číslo úkolu

Znění úkolu:
Vyjádření útvaru MMZ:

B4/17/10176

Zpracovat informaci, za jakých podmínek lze konstatovat, že se jedná o zahájenou
stavbu, v případě realizace kanalizační přípojky? Informovat občany m. č.
Velíková, zda je možné prodloužení územních rozhodnutí (souhlasů)?
OD: Splněno, informace zveřejněna.

B4/17/10177

B4/17/10178

B4/17/10179

Prověřit stav příkopy podél komunikace ul. Na Pavelce v m. č. Velíková, zajistit
pročištění a pravidelnou údržbu.
OD: částečně splněno, trvá – r. 2017: pročištění příkopu. V souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí ul. Na Pavelce bude řešeno i odvodnění komunikace podélným a příčným
spádem do uličních vpustí, přípojkami napojenými z části do stávající dešťové
kanalizace a do nové dešťové kanalizace, vyústěné do místní vodoteče. Z tohoto
důvodu provedeny na příkopu pouze nejnutnější opravy.
Zvážit možnost zařazení m. č. Velíková od r. 2018 do režimu střídavého svozu
směsného komunálního odpadu a BRKO.
OŽPaZ: Projednáno, v r. 2018 přistaveny kontejnery v sobotních termínech dle
odpadového kalendáře.
Projednat možnosti dopravně-bezpečnostních opatření v m. č. Velíková na
komunikacích:
- ul. Dolní konec – cíl: účinnější omezení rychlosti vozidel přijíždějících do m. č.
Velíková,
OD: Splněno.
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- ul. Hrobická – cíl: omezení rychlosti vozidel přijíždějících od Slušovic a zajistit
bezpečný přechod (např. vodorovné dopravní značení „Přechod pro chodce“
chodců na točnu MHD (v blízkosti lestní školky.
OD: Splněno.
- ul. Košařice – cíl: dodržování dopravního značení směrem od Lukova, snížení
rychlosti v blízkosti dětského hřiště (např. retardér).
OD: Splněno.
B4/17/10180

Zvážit možnost rekonstrukce povrchu ul. Modřínová.

B4/17/10181

OD: Trvá, KMČ rozhodla o opravě povrchu levnější variantou (nová konstrukce vozovky
a odvodnění terénu). 3/2022: vybrán zhotovitel. Rekonstrukce bude zahájena v jarních
měsících a dokončení dle SoD bude do 31. 7. 2022.
Prověřit v ul. Sýkorka, m. č. Velíková režim:
- zimní údržby,
OD: Prověřeno, zimní údržba ul. Sýkorka je realizována v III. pořadí – do 48 h.
- svozu odpadů.

B4/17/10182

B4/17/10183

OŽPaZ: Prověřeno, vozidla budou do ulice couvat, svoz odpadů prováděn i v době
sněžení.
Prověřit problém velmi častých poruch VO ul. Na Pavelce (úsek od nové
trafostanice cca v délce ½ ulice) v m. č. Velíková, zajistit opravu.
OD: Prověřeno, k výpadkům dochází jen zpravidla při větších poryvech větru. I když
reaguje pohotovostní technik na oznámení výpadku i v noci a výpadek obnoví, pokud
povětrnostní podmínky přetrvávají dále, dojde většinou k opětovnému výpadku.
Prověřit možnost rekonstrukce komunikace ul. Na Pavelce v m. č. Velíková.
OD: Prověřeno, akce nebude realizována. Zůstatek finančních prostředků převeden
na opravu MK v ul. Modřínová (požadavek KMČ).

Významné realizované akce v letech 2017 – 2022:
(viz příloha Investiční a provozní výdaje v letech + priority KMČ Velíková):
Odbor dopravy
- rekonstrukce chodníku podél silnice II/491 a III/4912 (7,99 mil. Kč)
- vybudování kolmých parkovacích stání u multifunkčního objektu vč. rozšíření zpevněné plochy
pro kontejnery na tříděný odpad (z fin. prostředků KMČ 1 mil. Kč)
- ŘSD – příspěvek na akci Silnice II/491, III/4912: Zlín, Velíková“ (3 mil. Kč)
- opravy komunikací – ul. Pod Hotelem (z fin. prostředků KMČ 198,2 tis. Kč), ul. Modřínová
(z fin. prostředků KMČ 107,71 tis. Kč), ul. Na Pavelce (96,76 tis. Kč + z fin. prostředků KMČ
99,5 tis. Kč), ul. Sýkorka (95,84 tis. Kč), ul. Borovicová (z fin. prostředků KMČ 77,7 tis. Kč).
ul. Průhon (z fin. prostředků KMČ 70,6 tis. Kč)
Odbor realizace investičních akcí
- kanalizace Velíková (51,73 mil. Kč + r. 2012 – 2016: 640 tis. Kč)
Odbor městské zeleně
- obnova dětských hřišt (5 tis. Kč + z fin. prostředků KMČ 280 tis. Kč)
- úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Velíková (z fin. prostředků KMČ 114,38 tis. Kč)
- houpačka na dětské hřiště (z fin. prostředků KMČ 48,63 tis. Kč)
- rekonstrukce Výletiště (z fin. prostředků KMČ 55 tis. Kč)
- založení trávníků na hřišti (z fin. prostředků KMČ 17,66 tis. Kč)
Odbor kultury a památkové péče
- pamětní deska k 100. výročí padlých vojáků v 1. sv. válce (z fin. prostředků KMČ 203,92 tis. Kč
+ z fin. prostředků KMČ 44,65 tis. Kč)
Nemovitosti města Zlína
- rekonstrukce objektu č. 53 (155 tis. Kč).

Zpracoval: Odbor kanceláře primátora (na základě podkladů jednotlivých útvarů MMZ)
2. 5. 2022

2

