Z Á P I S č. 3/2022
z jednání Komise místní části Salaš konané dne 13. 6. 2022.
Přítomni: Mgr. Radka Vyoral Krakovská (předsedkyně KMČ), Vlastimil Svozil, Alena Hájková,
Tomáš Matucha, Jan Bařinka, Ludmila Baďurová, Vladimír Bolom
Hosté: RNDr. Bedřich Landsfeld, Zuzana Strapková
Omluveni: David Bouchal, Petr Mašláň, Veronika Mašláňová, Jan Jurča
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Přechod pro chodce, zóna pro přecházení
Rozbité mantinely na multifunkčním hřišti
Obrubníky
Žádost o odstranění betonového plotu
Havlova lavička
Návrh na prodloužení stávajícího hřiště
Kamerový systém
Posezení se seniory
Drakiáda
Nový betlém
Závěr

ad 1) Schůzi komise zahájila předsedkyně komise paní Mgr. Radka Vyoral Krakovská a přivítala
všechny přítomné členy komise, hosty - pana náměstka RNDr. Bedřicha Landsfelda, občanku
Salaše – Zuzanu Strapkovou za ČČK.
ad 2) Přechod pro chodce, který KMČ už druhým rokem navrhovala, byl zamítnut z důvodů
nízkého počtu procházejících chodců z chodníku od kapličky směrem na chodník k cukrárně. Byla
vypracována projektová dokumentace na náklady KMČ Salaš. Z měření počtu přecházejících byl
vypracován návrh na úpravu možnosti přecházení a to tzv. místo pro přecházení. Členové KMČ
byli seznámeni s tímto návrhem a plánem úprav zahrnujícím i zrušení 2 parkovacích míst a
jednomyslně hlasováním vyjádřili nesouhlas s tímto návrhem.
ad 3) Opět jsou rozbité mantinely na multifunkčním hřišti, už vloni byly některé opraveny. Nyní jsou
čtyři mantinely rozbité. KMČ žádá opět o opravu.
ad 4) Na veřejném setkání v dubnu 2019 vzešel návrh na opravu poškozených obrubníků podél hl.
silnice přes Salaš. Bylo slíbeno, že obrubníky budou opraveny do konce roku 2019. To se nestalo.
Úkol č. B1/19/11129 - bylo sděleno, že byl úkol do konce roku splněn. Ve skutečnosti byla
opravena zhruba třetina dané části. Po telefonické domluvě s panem Kubáčem, jsme docílili
dalšího pokračování výměny vadných obrubníků. Členové komise navrhují, aby se vyměnily
postupně všechny obrubníky a v některých úsecích se i předláždil chodník, kde došlo k propadu a
vyčnívají z něj i poklopy ventilů. Je přislíbeno, že v letošním roce 2022 budou všechny popraskané
obrubníky vyměněny za nové.
ad 5) KMČ Salaš žádá o zrušení plotu s betonovým základem, kterým bylo dříve oploceno staré
hřiště, které spadalo k bývalé školce na Salaši. Tento plot je již v dezolátním stavu a ohrožuje
občany pohybující se u multifunkčního hřiště.
ad 6) Člen komise se dotázal, jestli by nemohla být na Salaši, na nějakém veřejném místě,
umístěna tzv. Havlova lavička. Ostatní členové souhlasí, byla by to pocta a pěkný symbol svobody.
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ad 7) Předsedkyně komise navrhla, zda by bylo možné prodloužit hřiště od stávajícího hřiště
s třemi herními prvky na návsi, směrem z boku objektu cukrárny, kde je nevyužitý prostor
v majetku města. Mohlo by zde být pískoviště, skluzavka, tzv. bosý chodník, houpačka, trampolína
v zemi. Tento prostor je dál od cesty a tedy bezpečnější i pro malé děti. Členové návrh podpořili.
ad 8) Kamerový měření rychlosti (úseku) v MČ Salaš – jako úkol B1/19/11141 byl prověřen a
odsouhlasen. Momentálně probíhá stavba kamerového měření. Stavba bude dokončena, pokud
nenastanou nepředvídatelné okolnosti, v červenci 2022. Členové komise jsou rádi a doufají, že se
rychlost projíždějících vozidel zmírní.
ad 9) Členové komise diskutovali s předstihem, kdy by mohlo proběhnout posezení se seniory.
Zatím není datum pevně daný, ale předpokládá se, že se akce uskuteční (8. října nebo 22. října).
ad 10) Drakiáda – s návrhem pro akci, kde děti pouští draky, plní úkoly, hrají hry, přišla Zuzana
Strapková z ČČK. Na schůzi se KMČ dohodla, že ve spolupráci ČČK a TJ Sokol uspořádá pro děti
a rodiče Drakiádu. Akce by se mohla konat 17. 9., popřípadě 18. 9. 2022.
ad 11) Člen komise navrhl, že by se v následujících letech mohl koupit dřevěný betlém. Betlém by
se v adventní době umístil u rozsvíceného vánočního stromu na návsi. Ostatní členové nápad
podpořili.
ad 12) Diskuze a závěr
Termín příštího jednání komise stanoví předsedkyně komise dle potřeby a bude oznámen
v dostatečném předstihu.

Ve Zlíně – Salaši, dne 13. 6. 2022
Zapsala: Renata Janíčková, tajemnice KMČ Salaš
Ověřila: Mgr. Radka Vyoral Krakovská, předsedkyně KMČ Salaš
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