Z Á P I S č. 3/2022
z jednání Komise místní části Mladcová
konaného dne 22. 6. 2022 v 17:30 hod. v budově hasič. zbrojnice
Přítomni: p. Belhová, p. Gabriel, p. Kattauer, p. Kopečková, p. Krobathová, p. Machač,
p. Pospíšil, p. Strušková, p. Struška,
Omluveni: Ing. O. Struška,
p. Schneider (jm. čl. ZMZ), Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ),
Hosté:
p. Staroba (OD)

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
Různé
Závěr

1. Úvod
Přivítání členů komise.
Byla přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.
Na začátku komise proběhlo několik změn, kdy pan Gabriel oznámil členům komise
informace o ukončení své funkce předsedy, rád by se stal pouze členem komise. Komise
souhlasila.
Na základě tajného hlasování byl nadpoloviční většinou zvolen nový předseda komise pan
Jiří Struška, souhlasilo 6 členů, 1 se zdržel hlasování.
Byla navržena nová členka komise p. Baklíková, která byla komisí odsouhlasena počtem 7
členů.

2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání


V měsíci březnu proběhlo setkání se zástupci DSZO a vybranými členy komise
ohledně problematiky jízdních řádů. Našlo se řešení pro absenci vybraných
odpoledních spojů - v podobě užívání autobusů (IDOS), které odjíždí z autobusového
nádraží. Dopravní podnik vše projedná a dá o výsledku vědět.
K 1. 7. přicházejí v platnost nové jízdní řády, které můžou občané Mladcové
využít. Přidané spoje pojedou z autobusového nádraží přes zastávku Čepkov
směr na Mladcovou.



Z důvodu vyhotovené studie na rekonstrukci MK, ul. Stráně – II. etapa si komise přeje
zažádat o odstranění oplocení u domu č. p. 470, p. č. 843. P. Strušková písemně
zažádala Odbor majetkové správy. O výsledku bude komise informována.
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3. Různé
Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách:


P. Staroba seznámil členy komise s prioritou vybudování chodníku Vinohrádek, která
by měla započat v půlce měsíce července. Firma KKS bude chodník realizovat.



P. Staroba seznámil členy se stavem havarijní opěrné zdi Návesní – Stráně, kdy
v letošním roce může být hotová PD. V příštím roce, pokud budou finance, by se
opěrná zeď měla realizovat.



Členem komise bylo navrženo vypracování PD na parkoviště u sportovního areálu.
Objednávku vystaví p. Staroba. Souhlasilo 7 členů komise.

4. Závěr
Příští jednání KMČ proběhne ve středu 21. 9. 2022 v 17:30 hod. v budově hasičské
zbrojnice.
Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová
Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová
Ve Zlíně dne 27. 6. 2022
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