Veřejné setkání RMZ s občany m. č. Lhotka - Chlum
Datum konání: 15. 6. 2022
Procházka s primátorem: 16:00 – 17:00 hod., výchozí bod – Chlum, kaple
Veřejné setkání: 17:00 – 18:00 hod., multifunkční objekt, Lhotka 68, Zlín - Lhotka
Poslední setkání s občany: 19. 3. 2018
Potvrzená účast:
- RMZ: Ing. et Ing. Jiří Korec, Bc. Kateřina Francová, Jana Bazelová
- MMZ: OD – Mgr. Helena Chaloupková, OŽPaZ – Bc. Agáta Zajíčková, OMZ – Ing. Jaroslav Divoký,
OKaPP – Mgr. Martina Neoralová,
OŠaS – PaedDr. Igor Zipper, MPZ - vrch. insp. Patrik Rohleder,
OKP: pracovnice KaMČ Lhotka-Chlum – Ing. Pavla Juřenová, Michaela Dvořáková,
Ing. Tereza Jirušková, Jolana Pešková,
- zástupce organizací:
TSZ s. r.o. - Ing. Jakub Černoch - ředitel TSZ s. r. o.,
zástupce DSZO s. r. o.,
NMZ (František Pilka x OP - Mgr. Oldřich Hlaváček),
- moderátor setkání: Ing. Petr Hloušek, ORIA
Problematika k řešení v m. č. Lhotka – Chlum:
- areál Pod Lesem (NMZ) – Chlum – příprava revitalizace, bez finančního krytí, areál ve výpůjčce SDH
Lhotka
- komunikace Lhotka-Chlum – požadavek na rekonstrukci (nedořešené majetkoprávní vztahy)
- rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice (PD ve zpracování – z finančních prostředků
MČ, prověření možnosti dotace z SFDI)
- chodníky Lhotka – rekonstrukce, směr Chlum – realizace do 6/2022 (předkládaná výše fin.nákladů
1,088 mil. Kč – SMZ 600 tis. Kč + z fin. prostředků MČ 488 tis. Kč),
- vybudování veřejného osvětlení k č. p. 77 ve Lhotce (PD ve zpracování – z finančních prostředků MČ)
- rekonstrukce příjezdové komunikace u č. p. 22, 23, 33, 34, 35 Lhotka (priorita KMČ)
- dopravní situace směr Hostišová – zpomalení provozu vozidel
- rekonstrukce zastávek MHD ve Lhotce a na Chlumu (bezbariérové přístupy)
- oprava chodníku v úseku Zelené bydlení Chlum - Chlumské rybníky Louky, doplnění drtě
- oprava cesty na Jižním Chlumu od parkoviště kolem RD č. p. 59 (OD odhadl fin. náročnost na 2 mil. Kč
a nedoporučuje k realizaci. Účelová komunikace nyní nemá žádné parametry, nelze v současné chvíli
rekonstruovat.)
- kanalizace Lhotka (PD zpracována, v případě vhodného dotačního titulu podá SMZ v r. 2022 žádost
o podporu)
- odhlučnění (akustika) sálu v multifunkční budově, Lhotka 68 (KMČ ve spolupráci s OMS v řešení)
- revitalizace návsi, Lhotka – zpracována PD
- dětské hřiště, Lhotka – požadavek na umístění nového herního prvku – lanová pyramida (pyramida KMČ)
- kašna – problémy s technickým stavem (zpracována studie – OMZ)
- oprava 2 ks křížů na Chlumu (1 kříž v majetku SMZ, 2. kříž ne).
Úkoly z veřejného setkání v r. 2018:
Číslo úkolu

Znění úkolu:
Vyjádření útvaru MMZ:

B2/18/10622

Prověřit umístění měřiče rychlosti na komunikaci Hostišová – Lhotka, požádat
PČR o souhlas s měřením rychlosti MPZ, příp. navrhnout další dopravněbezpečnostní opatření.
MPZ: Prověřeno, opakovaně prováděno testovací měření rychlosti bez zjištění porušení
zákona o provozu na pozemních komunikacích. V daném úseku není vhodné místo pro
zastavování vozidel, protože není dodržena podmínka pro odstavné místo, a to zejména
zachování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: Odbor kanceláře primátora (na základě podkladů jednotlivých útvarů MMZ)
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B2/18/10623

Prověřit stav poldru, zajistit pravidelné sečení – údržbu.
OŽPaZ: Splněno, poldr pravidelně udržován, vzhledem k výskytu plevelů v r. 2018
provedena dřívější údržba.

B2/18/10624

Zajistit pročištění zanesených příkopů v m. č. Chlum – při dešti velký problém s
přívalem vody. Přeformulace znění úkolu (1/2020): Odvodnění komunikace m. č.
Chlum.
OD: Prověřeno, v r. 2018 poptána cena za zpracování geodet. vytyčení, cenová
nabídka zaslána KMČ k odsouhlasení. 2019: OD navrhuje naceněnní vyčištění
stávajících příkop a zatrubnění vjezdů. KMČ předložena cenová nabídka na pročištění.
Cenová nabídka nebyla KMČ schválena. Poptán další dodavatel. 2020: Na základě
odborného posouzení návrh změny řešení problému odvedení vody z komunikace.
Komunikace není spádována do příkopy, příkopa neplní svou funkci a její vyčištění
neřeší zlepšení odvodu vody z komunikace. KMČ zařadila do priorit. Bude zpracována
PD. Změna formulace úkolu.
2022: KMČ rozhodla o vyřazení úkolu z priorit z důvodu zániku požadavku.

B2/18/10625

Prověřit stav, popř. zvážit možnost přidání nádoby na tříděný odpad – plasty v m.
č. Lhotka.
OŽPaZ: Splněno, stanoviště monitorováno, vývoz 2x za týden je dostatečný, režim
zůstává zachován.

B2/18/10626

Prověřit možnost doplnění VO u RD č. 77 a č. p 59 v m. č. Lhotka, příp. zpracovat
PD.
OD: Prověřeno, info 2018: dle informace TS Zlín, zjištěno, že kvůli jednomu VO by
musel být vyměněn a kapacitně navýšen kabel v celé délce ulice včetně všech sloupů
veřejného osvětlení, což je finančně velmi náročné.
OKP info 2022: probíhá zpracování PD (dokončení 6/2022) k vybudování veřejného
osvětlení k č. p. 77 ve Lhotce (38, 72 tis. Kč vč. DPH z fin. prostředků MČ).

B2/18/10627

Prověřit možnost:
- navýšení počtu spojů MHD linky č. 52 do m. č. Lhotka v časovém rozpětí
15:45 hod. – 18:00 hod.,
OD: Splněno, bylo odsouhlaseno přidání spoje v 16:50 a následující spoj bude opožděn
na cca 17:50, zároveň dojde k časovému posunu spojů na lince 51, která bude
obsluhována stejným vozidlem. Změny platné od 1. 7. 2020.
- zachování počtu spojů MHD linky č. 52 i v období školních prázdnin.
OD: Splněno, v období školních prázdnin zůstává zachovaný počet linek tak, jako
doposud.
Další dotaz KMČ: nedostatečná obslužnost o víkendu mezi 12:30 a 15:30 – nelze zajistit
současným oběhem vozidla, předpoklad nízké poptávky, současné využití víkendových
spojů je zpravidla 0-5 cestujících.
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Významné realizované akce v letech 2018 – 2022:
(viz příloha Investiční a provozní výdaje v letech + priority MČ Lhotka-Chlum):
Odbor dopravy
- opravy výtluků a kanalizačních vpustí – Lhotka (496,9 tis. Kč), Chlum (143,23 tis. Kč)
- oprava chodníků – předláždění (z fin. prostředků MČ 299,96 tis. Kč)
- prodloužení chodníku na parc. č. 93/5 (94/1) – (z fin. prostředků MČ 377,85 tis. Kč)
- oprava nájezdu u cukrárny (z fin. prostředků MČ 138,49 tis. Kč)
- rekonstrukce chodníku Lhotka – Chlum – PD (z fin. prostředků MČ 45 tis. Kč)
- opravy zábradlí – Lhotka (16,15 tis. Kč)

Odbor realizace investičních akcí
kanalizace – Lhotka (94,44 tis. Kč)
Odbor životního prostředí a zemědělství
- oprava místa pro kontejnery – Lhotka (64,88 tis. Kč)
- odvoz SKO, VOK – Lhotka (567, 23 tis. Kč)
- odvoz SKO, VOK – Chlum (223,42 tis. Kč)
Odbor kanceláře primátora
- multifunkční objekt Lhotka 68 – nákup šachů a stolu na ping-pong (z fin. prostředků MČ 9,87 tis. Kč)
Odbor kultury a památkové péče
- oprava Božích muk – Lhotka (50 tis. Kč)
Odbor městské zeleně
- údržba kašny – Lhotka (119,8 tis. Kč)
- obnova dětských hřišť dle koncepce – Lhotka (58,08 tis. Kč), dětské hřiště – Chlum (36,74 tis. Kč +
z fin. prostředků MČ 67,36 tis. Kč)
- sečení, likvidace travní hmoty – Lhotka (576,61 tis. Kč)
- úklid černé skládky – Lhotka (5,4 tis. Kč)
- sečení a úklid sadu – Lhotka (39,64 tis. Kč)
- založení květnaté loučky + sečení – Lhotka – (56,93 tis. Kč), Chlum (31,22 tis. Kč)
- údržba zeleně, trvalkových záhonů – údržba zeleně na návsi ve Lhotce + odstranění jmelí
vč. chemického ošetření na 4 lípách na návsi (z fin. prostředků MČ 85,88 tis. Kč)
- vyčištění odvodňovacího příkopu (z fin. prostředků MČ 15,88 tis. Kč)
Odbor majetkové správy
- multifunkční objekt Lhotka 68 – instalace klimatizace (z fin. prostředků MČ 58,42 tis. Kč), nákup
sítí do oken (z fin. prostředků MČ 9,91 tis. Kč), instalace dataprojektoru (z fin. prostředků MČ
19,48 tis. Kč), nákup a instalace fototapety (z fin. prostředků MČ 3,5 tis. Kč)
Nemovitosti města Zlína
- rekonstrukce kuchyně a přípravny v budově Lhotka 68 (49 tis. Kč)
- investiční dotace SMZ na výstavbu víceúčelového areálu Lhotka (400 tis. Kč)
Odbor sociálních věcí
- Klub seniorů– Lhotka – zařízení nábytek (299,67 tis. Kč)
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