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Zápis z 15. schůze Výboru pro místní části  

 

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 3. 2. 2022 v 16.00 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 24. 3. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Smetanova 

Místo jednání: Zasedací místnost rady 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

omluvena Ludmila Štefanová MČ Penčice 

omluven MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

 Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 Ing. Daniela Novotná org. pracovnice 

Omluveni: Ludmila Štefanová, MUDr. Libor Slováček 

Hosté: 
Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní pro dopravu, 

Ing. Petr Školoud (MAJ), Ing. Antonín Krejčíř (ICT - GIS)  

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

Celkem členů výboru: 11  

Usnesení je platné, pokud je pro 6 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Informace o systému GIS pro předsedy MV, základní orientace v tomto systému 

(představí P. Školoud) 

4. Informace ohledně map sečení pro rok 2022 - připomínky MV a konečné zpracování 

podkladů 

5. Informace o řešení problematiky přechodu na ulici Hulínská u obce Lověšice 
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6. Informace o postupu při zpracování problematiky Studie revitalizace veřejné zeleně 

v pěti místních částech 

7. Různé 

8. Závěr 

Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, nepřítomen L. 

Slováček, L. Štefanová, L. Landsmannová. Výbor je usnášeníschopný.  

Přivítal hosty – Ing. Tomáše Navrátila, uvolněného radního pro dopravu, Ing. Petra Školouda 

(MAJ), Ing. Antonína Krejčíře (ICT – GIS).   

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda oznámil program jednání tak, jak jej všichni přítomní v písemné podobě obdrželi 

spolu s pozvánkou. Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu nebylo připomínek, 

nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu programu: 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

Hlasování Pro 8  Proti 0 Zdrželo se 0 Nehlasoval 0 – návrh byl přijat, program 

byl schválen 

 

3. Informace o systému GIS pro předsedy MV, základní orientace v tomto systému 

(představí P. Školoud) 

Předseda uvedl vystoupení P. Školouda, který vysvětlil, jaké informace budou mít možnost 

v místních výborech vyčíst ze systému GIS. Možnost nahlížení do GISu usnadní komunikaci 

s magistrátem.  

 

Příchod L. Landsmannová, přítomno 9 členů s právem hlasovat 

 

A. Krejčíř prakticky prezentoval a vyložil, jak se s tímto systémem pracuje. Přítomní měli 

možnost se ptát a podávat podněty k využívání systému v podmínkách místních částí. Data 

v GISu jsou průběžně aktualizována. V rámci představování systému zaznělo několik podnětů, 

jako např. umožnit přihlášení z webu města, zakreslit na sloupy veřejného osvětlení tlampače 

místního rozhlasu, dodělat legendu k územnímu plánu.  

Přítomní dostali informaci, že pokud budou mít problémy s GISem, mají se obrátit na A. 

Krejčíře nebo F. Šaňka, kteří jim budou nápocni. 

Předseda doplnil, že v GISu mohou rovněž zakreslovat do map – uplatní např. při dolaďování 

map sečení, které se momentálně připomínkují.  

 

 

4. Informace ohledně map sečení pro rok 2022 - připomínky MV a konečné 

zpracování podkladů 

Předseda připomněl, že do pátku 11. 2. mají z místních částí zaslat připomínky k mapám sečení.  
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5. Informace o řešení problematiky přechodu na ulici Hulínská u obce Lověšice 

Na minulé schůzi bylo přijato usnesení, kterým VMČ žádá o řešení přechodu pro chodce na 

křižovatce v Lověšicích, která je dlouhodobě problematickým místem, a je proto nutné řešit 

situaci se správcem komunikace.  

K této problematice vystoupil T. Navrátil, uvolněný radní pro dopravu, který uvedl, že toto věcí 

se město zabývá dlouhodobě. Lze předpokládat, že doprava na Zlín bude ještě nabývat. Nyní je 

tam umístěný radar, je zadáno zpracování studie, která by měla být dokončena do konce února. 

Na základě diskuse k této problematice ještě doplnil, že se jedná o komunikaci 1. třídy, to 

znamená, že přechod pro chodce tam již nikdy podle současných norem nebude možné umístit.  

 

6. Informace o postupu při zpracování problematiky Studie revitalizace veřejné 

zeleně v pěti místních částech 

Předseda informoval, že 14. února se bude účastnit jednání k této problematice. Následně 

dostanou zapojené místní části studie k připomínkování – jedná se o studie, na základě kterých 

bude zpracována projektová dokumentace, která bude sloužit jako žádost o dotaci. Zpracování 

dokumentace budou hradit z peněz na hlavu. 

 

7. Různé 

 

 P. Školoud - informace ke kácení topolů za garážemi v Kozlovicích (projednáváno na 

minulé schůzi). Sdělil, že proběhlo na základě žádosti vlastníků garáží, vadily ve vjezdu, 

údržbě, poškozovaly majetek. V této souvislosti sdělil, že o všech požadavcích na 

kácení, které nebudou na základě podnětu místních výborů, budou informováni, než 

bude předána žádost k rozhodnutí. 

 P. Školoud, předseda - informace k obnově dětských hřišť na základě smlouvy o 

sjednaných činnostech. Na každý rok vyčleněno 300 tis. Kč na obnovu dětských hřišť 

ve dvou místních částech, pokud by došlo k dohodě, může být v rámci obnovy záměr 

rozšířen za finanční spoluúčasti místní části z peněz „na hlavu“. V současné době se 

zpracovává harmonogram, jakmile bude připraven, budou informováni.   

 

 O. Boráň – Dluhonice. Uzavření přejezdu – je třeba odstranit dopravní značení.  

 O. Boráň – Dluhonice. V souvislosti s realizací přechodů požaduje vyvíjet tlak 

na Eurovii a Správu železnic, aby bylo rychle ukončeno, příslib zkrácení termínu 

na polovinu dubna. Důležitý je hlavně nadchod u rozvodny (lidi chodí pře koleje, 

což je riskantní).  

 J. Mašek – Popovice. Dotaz ke komunikaci Předmostí – Lýsky (Kočíře). T. 

Navrátil uvedl, že město má zájem opravit propustek, je žádoucí skloubit 

s opravou komunikace (není města). \Snad by stavba mohla být zahájena v létě.  

 O. Boráň – Dluhonice. V Dluhonicích probíhá masivní výstavba na 

železničním svršku, řeší se tam průběžně související problémy (hluk, nepořádek, 

zábory…). Je hotový nový nadjezd u bývalého nádraží, který již mohou nyní 

využívat – diskuse ke kolaudaci. 

 J. Čechová – Kozlovice. V Kozlovicích mají stále stejný problém – ulice Na 

Zábraní a doprava.  

 J. Čechová – Kozlovice. Dotázala se, jak je to s realizací investice ČEZu, kdy 

má být zahájena? B. Střelec přislíbil, že prověří. Z vyjádření dalších členů 

výboru vyplynulo, že s ČEZem mají problematické zkušenosti všichni, kde něco 

realizoval, jelikož ČEZ nedá dopředu vědět o svých záměrech a termínech. Jako 

problém vidí v místních částech také to, že si nemohou zkoordinovat 

s plánovanými investicemi ČEZu své vlastní opravy chodníků a komunikací. Na 
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základě připomínky L. Landsmannové se diskutovalo také o nelogické etapizaci 

jejich investic. V této souvislosti se také hovořilo o podmínkách města při 

realizaci překopů, B. Střelec upozornil, že pokud si nebudou vědět rady, mají se 

zavčas obrátit na technické služby, které jim jako správce komunikací 

s vyjednáním podmínek pomohou. 

 D. Svobodová – Lověšice. Sdělila, že v loňském roce se neuskutečnilo poslední 

sečení a sběr listí, jelikož napadl sníh. V. Střelec potvrdil, že na jaře, před 

provedením první seče bude listí uklizeno. O termínu budou předem 

informováni. 

 J. Mašek – Popovice. Při zimní údržbě mnohdy dojedou správci komunikace na 

konec Předmostí a Popovice zůstanou bez odklizeného sněhu. K tomu B. Střelec 

sdělil, že je třeba ihned reagovat, dát podnět, aby situace mohla být 

zkontrolována a napravena. Připomněl, že na webu je přehled, z něhož je zřejmé, 

které komunikace a v jakém pořadí se uklízejí.  

 Z. Navrátil – Vinary. Zastávka Popovice, opakovaně řeší výjezd z Vinar. J. 

Mašek informoval, že MV Popovice nebude s přesunutím zastávky souhlasit.  

 Z. Navrátil – Vinary. K dotazu ve věci poldru předseda sdělil, že není zařazeno 

do investic. 

 Předseda – otevřel problematiku svozu vánočních stromků a přistavování 

velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.  

 Předseda – otevřel diskusi k významu, poslání a fungován VMČ, hovořilo se o 

řešení problémů a záležitostí společných pro všechny místní části, členové ale 

vidí význam i ve vzájemné informovanosti a výměně zkušeností.  Výborům 

končí mandát stejně jako zastupitelům (podzimní volby).  

 Stanovení termínů zasedání výboru: odsouhlaseny termíny 24. 3. a 12. 5.  

 

8. Závěr 

Předseda připomněl, že termín další schůze byl stanoven na 24. 3. od 16 hodin v zasedací 

místnosti Smetanova ulice (průjezd). Poděkoval přítomným za práci ve výboru, za dnešní 

účast na jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 

 

 

 

 

 

 

 


