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Vážení Přílučané, venku už je krásně teplo a já nemám nic jiného na 
práci než sedět u počítače. Dnes se ovšem nebude konat žádný výlet do 
historie, a jelikož nás čekají slunečné dny, tak zůstaneme ve žhavé 
současnosti. Radnice nám zase pěkně hnula žlučí. Můžete namítnout, že 
to není nic převratného. Takže o čem jsou dnešní Přílucké ozvěny? Tož o 
komisí místní části, o čem jiném.  Co vlastně komise jsou a k čemu 
slouží? Informace najdete v prvních dvou článcích. Jsem rád, že konečně 
začal přispívat do našeho občasníku i Laďa Pleva, který si vzal pod svá 
křídla těžkou látku v podobě „návrhu konceptu územního plánu.“ Laďa  
totiž nechce na stáří bydlet vedle viaduktu a  připravil zajímavé shrnutí o 
tom jak dopadly Vaše připomínky a námitky k územnímu plánu. 

Jako bonbónek je zde uveden článek o snaze MMZ vybudovat v místní 
části Příluky heliport pro Leteckou záchranou službu. Chcete vědět kde, 
než si půjdete na úředníky MMZ „nabrousit vidle“. Čtěte pozorně článek 
převzatý z MF Dnes. Další článek přináší informace o činnosti letecké 
záchranné služby. 

 A mrkněte občas na webové stránky, uděláte radost mě i sobě. Ty 
informace tam jsou. Ale jednu historickou fotografií si neodpustím. 
Donesl mě ji pan architekt  Meluzin. Jsem zvědavý, kdo pozná ty naše 
krásně mašírující předky. První zleva kráčí, druha zprava mává? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY  

Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 27.3.2008 schválilo záměr 
nastolení nových forem spolupráce s místními částmi. Ze strany 
statutárního města Zlína se jednalo především o podporu vzniku komisí 
místních částí a jmenování jednotlivých členů zastupitelstva do 
konkrétních místních částí s cílem zlepšení komunikace s občany 
jednotlivých částí města Zlína s volenými orgány. Komise místních částí 
jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů místních částí a jsou 
poradními orgány Rady města Zlína. Ze svých jednání vyhotovují zápisy 
a úkoly vyplývající z jednotlivých jednání jsou evidovány a jejich plnění 
je průběžně sledováno.   

Jmenovitý seznam členů komise: Ludmila Bařinková,Eva Kolářová, 
Zdeňka Skřivánková, Andrea šimečková, Jaroslav Meluzin, Aleš Novosad, 
Josef Novák,Ladislav Pleva, Josef Polášek. Tajemnicí je pracovnice MMZ  
Jana Kasálková. 

Stejně jako všem příměstským částem Zlína, tak i místní části 
Příluky byla z rozpočtu města Zlína při jednání zastupitelstva dne 
5.2.2009 vyčleněna na letošní rok ve výši 1 947 000.-, která lze 
dle dopručení využít takto: 
 

- opravy chodníků, drobné opravy komunikací(výtluky) 
- opravy hřišť, doplnění hracích prvků na hřištích 
- drobné opravy a čistění odvodňovacích prvků  
- zpracování projektů, odborných studií a regul. Plánů 
- nátěry a drobné opravy 
- městský orientační systém (orientační mapy) 
- zlepšení dopravní situace v místní části (měřiče rychlosti) 
- vánoční strom 
- nákup křovinořezů, sněžných fréz a sekaček,  
- vývěsní skříňky 
 

Další využití jsou příspěvky na společenské aktivity na kterých se 
podílí komise: detský den, dětský karneval. 
 
O činnosti Komise místní části Příluky Vás budeme pravidelně 
informovat.  
 



 

PROČ JSME SE PŘIHLÁSILI? 

Jistě si všichni po právu kladete otázku, proč jsme se 
my, členové Sdružení za zdravé Příluky (SZZP),  
přihlásili do komise mistní části (KMČ). Oni snad spadli 

z višně, napadne  každého člena příluckého 
sdružení.  V 1 . čísle loňských Příluckých ozvěn 
jsem se pomocí obrázků snažil vysvětlit výhody 
městských částí oproti KMČ a podrobil KMČ tvrdé 
kritice. Toto stále platí a za tím si stojím. Ve 

srovnání městských částí a KMČ jednoznačně převažují klady městských 
částí a tzv. malých radnic. Ovšem realita života je přece jenom trochu 
jiná. Unie pro vznik městských částí zatím nenašla na MMZ patrnera pro 
myšlenku  vzniku městských částí. Představitelé nejsilnějších politických 
stran(ODS, ČSSD) totiž, ve vzácné shodě, vyjádřili s touto myšlenkou 
absolutní nesouhlas. Prý to nemají ve svém volebním programu.

Dalším faktorem, který významně ovlivnil naše rozhodnutí, byly a stále 
jsou opětovné problémy se zdrojem informací. Jak obyčejný, přílucký 
smrtelník zjistí, co hodlá MMZ  v jeho  nejbližším okolí budovat a  stavět? 
Dostatečně vyškolen ze změny č.88 ÚP města Zlína musí mít
šťopkách jako indiánský zvěd.  Musí neustále sledovat vývěsní skříňky 
MMZ, aby  včas zachytil útržky informací, které ve svých důsledcích 
mohou mít nedozírné dopady do života v místní části Příluky. Kdo však 
doufá ve vyčerpávající informace je okamžitě vyveden z omylu. Při 
prodeji pozemků na velkosklad nápojů v průmyslové zóně bylo na 
vývěsní skříňce uvedeno pouze č.p. a prodej. Účel ovšem nikoliv. 
strany MMZ pořád stejná taktika. Ten vyznává jediné heslo. Informovaný 
občan = nebezpečný občan ve smyslu toho, že se může bránit, psát 
petice a nesouhlasná  stanoviska. Při podrobném zkoumání stanov KMČ 
jsme objevili  čl. V - Práva komisí místních částí, bod 1 - KMČ mohou: 
„Požadovat od odborů Magistrátu města Zlína a od orgánů města 
podklady a informace týkající se strategických rozhodnutí v obvodu 
působnosti příslušných komisí, a to ještě před jejich projednáváním 
v orgánech města, tak aby zástupci komisí mohli,  
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v případě potřeby, písemnou formou sdělit svá stanoviska, v souladu 
s právními předpisy ČR.“ Pokud jsme to dobře pochopili, KMČ budou 
dostávat informace na pracovní stůl ještě dřív, než se to bude 
projednávat na MMZ. A tady padl hřebíček na hlavičku. Toto je ten hlavní 
důvod, proč jsme se přihlásili do KMČ. Informace! Ne rozdělovat peníze 
na chodníky a rozbité cesty, což by měli dělat úřednící MMZ. Je třeba 
připomenout, že MMZ trestuhodně zanedbal nejenom investice 
v místních částech, ale především i komunikaci s nimi. Zjistil to až po té,  
co se začaly ozývat nespokojené hlasy z Lužkovic, Příluka a ostatních 
části. Odtržení Želechovic nezabránil, o odtržení Kostelce se připravuje 
referendum. Uvidíme, zda hlas  KMČ bude mít nějakou váhu při 
rozhodování zastupiitelů MMZ v důležitých otázkách. A zda mohou KMČ 
přispět ke zlepšení vztahu s MMZ? Na tuto otázku si můžeme společně 
odpovědět až po uplynutí určité doby, neboť´ zatím jsou KMČ na 
startovní čáře.  

Znovu zdůrazňuji,  že jsme se stali, díky špatným rozhodnutím úředníků, 
nejrizikovější místní část města Zlína, která už další výstavbu nesnese. 
Na východ Zlína se stále častěji umisťují problematické stavby, které ve 
své podstatě velmi snižují kvalitu života a bydlení. Jsme pouze němými  
svědky necitlivého prorůstání průmyslových aktivit do obytné zástavby.  
Málokdo ve Zlíně má předpolklady v takovou „skvělou budoucnost“. 
Čtyřpruhová komunikace, průmyslová zóna s velkoskladem nápojů, nebo 
mezinárodní heliport. Samé lepší vyhlídky. Pomalu, ale jistě se v pravém 
slova smyslu stáváme „východem“ města Zlína. V místní části Příluky se 
zkrátka vybuduje to, „ co se jinde nehodí do krámu.“ O takových 
starostech se jistě našim předkům, když se v roce 1938 obec Příluky 
připojila k tzv. „velkému Zlínu“, ani nesnilo. 
Dalším názorným příkladem budiž návrh konceptu ÚP města Zlína, kde 
se zčistajasna plochy určené výhradně pro bydlení v místní části Příluky 
objevily jako plochy smíšené. To znamená, že se tam jednoho dne 
mohou objevit drobné dílny a provozovny. Nikdo nám nezaručí, že se 
z drobných provozoven nestanou provozovny větší. Až po našich 
námitkách nám bylo z MMZ milostivě sděleno, že se nám v některých 
případech vyhovuje. Jsme si ovšem vědomi jednoho velkého nebezpečí, 
které nám hrozí. Jednoho krásného dne se můžeme shodou okolností 
ocitnout v nepříjemných názorových kleštích. Na jedné straně MMZ, na 
straně druhé občané a členové KMČ mezi nimi. To potom Bůh ochraňuj 
nejenom krále, ale i členy KMČ.  
 



JAK TO BUDE S KONCEPTEM ÚP MĚSTA ZLÍNA? 

Magistrát města Zlína (dále jen MMZ) dokončil vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů a námitek a připomínek z řad občanů ke konceptu 
Územního plánu (dále jen ÚP) města Zlín. Po zhruba 8 měsících vznikl 
zhruba sto stránkový dokument, který dostali k prostudování naši milí 
zastupitelé. Na červnovém zasedání zvolí variantu ÚP, A nebo B, a ta 
bude dále zpracovávána odborem Územního plánování. Ještě do konce 
letošního roku vznikne dokument Návrh územního plánu města Zlína, 
který bude mít opět veřejné projednání a ke kterému se může každý 
občan podat obvyklým způsobem námitku nebo připomínku.Uvedený 
dokument jsem měl k nahlédnutí a pokusím se ve zkratce shrnout co 
obsahuje. Jelikož jde o celý Zlín, zaměřil jsem se pouze na Příluky.Na 
první pohled jde o těžkou, nezáživnou literaturu. Pro nezúčastněného 
člověka, a obávám se, že většina našich zastupitelů takových je, jde o 
nesrozumitelný plátek.V části, která uvádí požadavky vyplývající ze 
stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu je uvedena pro nás 
jedna zásadní věc:  

Nový ÚP má vytipovat plochu pro heliport mezinárodního významu 
pro leteckou záchrannou službu v k.ú. Zlín nebo v k.ú. Příluky u 
Zlína. V požadavcích města: Nový ÚP má řešit propojení ulice Broučkovy 
pouze po ohrázování na Boněckém rybníku. V požadavcích pořizovatele:  

Nový ÚP má přehodnotit dopravní napojení Příluku, neprotahovat 
ul. Broučkovu až do průmyslové zóny, vypustit plochu dopravy 
DS356.V další části je odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu ÚP 
Zlína a shrnutí zhodnocení variant. 

Varianta A má podstatně menší dopad do území. Využívá stávající uliční 
prostory, je ekonomičtější a vliv na volnou krajinu a zásahy do ní jsou 
menší než u varianty B. Krajský úřad Zlínského kraje na základě 
výsledků projednání a vypořádání došlých připomínek doporučuje 
variantu A. 

Varianta B upřednostňuje nové dopravní koridory. Z hlediska 
vyhodnocení dopadů na udržitelný na udržitelný rozvoj území je tato 

 



varianta svými zásahy do přírodního prostředí, zejména Burešov – 
Příluky – Lípa, nepřijatelná.K této variantě dopravy, zejména k její 
východní části přišlo 3 800 nesouhlasných připomínek a námitek ze 
strany veřejnosti.   

V případě, že zastupitelstvo město rozhodne o zapracování varianty A do 
návrhu ÚP, je nutno požádat Krajský úřad Zlínského kraje o aktualizaci 
ZÚR ZK (zásady územního rozvoje Zlínského kraje). Do doby, než budou 
ZÚS ZK aktualizovány, nebude možné schválit návrh územního plánu. 

Varianta B není v rozporu s vydanými zásadami ZÚR ZK.V příloze č.1 
jsou uvedena stanoviska dotčených orgánů: Ministerstva dopravy, 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany,Ministerstva životního 
prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice ZK, 
Krajského úřadu ZK, odboru dopravy, odboru památkové péče, 
Magistrátu města Zlína, odboru životního prostředí. 

Z uvedených stanovisek vyplývá: doporučení varianta A. 

V příloze č.2 jsou vyhodnoceny námitky a připomínky od občanů, 
sdružení občanů a zástupců veřejnosti.V této části jsou jmenovitě 
uvedeni všichni, kteří podali připomínky a námitky ke změnám ploch ÚP. 
Někomu je vyhověno, někomu ne. Podle jakého klíče se námitkám 
vyhovělo se mi nepodařilo zjistit.V poslední části je uveden seznam 
podnětů k ÚP – doprava.Tady je opět jmenovitý seznam občanů a 
sdružení občanů, kteří uvedli námitku k dopravnímu řešení. Většina 
námitek byla k variantě B. Tady si dal zpracovatel tohoto dokumentu pro 
zastupitele velkou práci s vyhodnocením došlých námitek. Vždy pro dílčí 
část území je uvedeno: 

Námitkám je vyhověno v případě, že zastupitelstvo města schválí 
variantu A. Námitky se zamítají v případě, že zastupitelstvo 
města schválí variantu B. 

Takže teď nezbývá než čekat, jak za nás 16.6.2009 rozhodnou na svém 
zasedání zastupitelé. 

 

 



KRAJ HLEDÁ MÍSTO PRO LETIŠTĚ 
14. května 2009  
 
 
 
Hejtmanství musí postavit mezinárodní heliport zejména pro 
záchranáře. Lidé ho ale nechtějí u domů 
Zlín - Město Zlín hledá plochu pro vybudování mezinárodního 
heliportu. A zatím náráží na odpor lidí. 
Nejprve uvažovalo o jeho umístění u malého letiště mezi Štípou a 
Velíkovou. Dnes je aktuální spíše území Příluk. V obou případech to 
mezi tamními obyvateli vyvolalo negativní reakce. Lidé se obávají 
především hluku z létajících vrtulníků. 
Mezinárodní heliport má být součástí Integrovaného záchranného 
systému. A na městu je, aby pro něho našlo vhodné místo. To, jak se 
ukazuje, nebude jednoduché. „Velíková je bokem, vzdálenost do 
nemocnice by byla osm kilometrů. Vyhověli bychom sice zákonným 
požadavkům, ale rozhodně by to nebylo ideální," uvedl náměstek 
zlínské primátorky Miroslav Šenkýř. 
Heliport by využívaly především vrtulníky záchranářů, které by 
převážely zraněné pacienty. Proto by měl být co možná nejblíže 
nemocnici. V současné době město proto uvažuje i o Přílukách, 
konkrétně o části Boněcko. Ta je od zlínské nemocnice vzdálena jen 
pár set metrů. 
Plocha musí být blízko nemocnice „Je to jedna z variant, kterou 
zvažujeme. Kdyby prošla, museli bychom ale v Přílukách vybudovat 
nový most," řekl Šenkýř. 
Obyvatelům Příluk se představa o vybudování heliportu v jejich 
blízkém okolí vůbec nelíbí. „Jsme zásadně proti. Lidé si tady postavily 
nové rodinné domy a město jim chce z jedné strany umístit novou 
cestu, z druhé pak malé letiště," řekl Josef Novák ze Sdružení za 
zdravé Příluky.Potřeby vymezit plochu pro heliport vzešla ze dvou 
zásadních dokumentů Zlínského kraje, které se zabývají územním i 
dopravním rozvojem celého regionu. „Z nich vyplynulo, že by měla být 
ve městě vymezena plocha pro mezinárodní heliport. A to v 
katastrálním území Zlín či Příluky, aby to bylo blízko nemocnice," 
uvedl mluvčí zlínského krajského úřadu Patrik Kamas. Prostorové 
nároky na heliport jsou ale dost velké. Jde vlastně o malé letišt
rozloze několika desítek tisíc metrů čtverečních, které by m
blízko nemocnice a současně šetrné ke svému okolí. 
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o vhodné místo. To, jak se 

ukazuje, nebude jednoduché. „Velíková je bokem, vzdálenost do 
nemocnice by byla osm kilometrů. Vyhověli bychom sice zákonným 
požadavkům, ale rozhodně by to nebylo ideální," uvedl náměstek 

ort by využívaly především vrtulníky záchranářů, které by 
převážely zraněné pacienty. Proto by měl být co možná nejblíže 
nemocnici. V současné době město proto uvažuje i o Přílukách, 
konkrétně o části Boněcko. Ta je od zlínské nemocnice vzdálena jen 

Plocha musí být blízko nemocnice „Je to jedna z variant, kterou 
zvažujeme. Kdyby prošla, museli bychom ale v Přílukách vybudovat 

Obyvatelům Příluk se představa o vybudování heliportu v jejich 
sme zásadně proti. Lidé si tady postavily 

nové rodinné domy a město jim chce z jedné strany umístit novou 
cestu, z druhé pak malé letiště," řekl Josef Novák ze Sdružení za 

Potřeby vymezit plochu pro heliport vzešla ze dvou 
ů Zlínského kraje, které se zabývají územním i 

dopravním rozvojem celého regionu. „Z nich vyplynulo, že by měla být 
ve městě vymezena plocha pro mezinárodní heliport. A to v 
katastrálním území Zlín či Příluky, aby to bylo blízko nemocnice," 

Prostorové 
ě o malé letiště o 

ních, které by mělo být 
 



„Snažíme se, aby splnil praktické potřeby. Nechceme si jen udělat 
čárku, že ho máme," řekl Šenkýř. 
Území pro výstavbu mezinárodního heliportu by mělo být zaneseno do 
nového územního plánu města, jehož dva návrhy se v současné době 
projednávají. Platit má nejpozději v roce 2015. 
O umístění přistávací plochy lze dnes s určitostí říci jen to, že nebude 
mezi Velíkovou a Štípou poblíž tamního malého letiště. Obyvatelé 
těchto dvou městských částí totiž sepsali protestní petici a předali ji 
radnici. Ta jim vyhověla a od svého záměru odstoupila. 
„Rozhodně bych nechtěla, aby nám nad hlavou lítaly vrtulníky. Byla 
jsem proti," uvedla jedna z obyvatelek Štípy, která se pod petici 
podepsala. 
Vedení Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně nemá podle slov její mluvčí 
o hledání plochy pro heliport žádné informace. 
„Nevíme o tom, že se něco takového řeší," řekla mluvčí nemocnice 
Karla Havlíková. 
Dodala, že v současné době heliport ve zlínské nemocnici je a funguje 
dobře. Podle přísných odborných kritérií však nesplňuje podmínky pro 
mezinárodní provoz. 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava 
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LETECKÁ  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  

Všechny vyspělé státy si vytvářejí systémy vnitřní 
bezpečnosti jejichž úkolem je čelit následkům katastrof a 
hromadných neštěstí. Českou specifikou je integrovaný 
záchranný systém (IZS) jehož součástí je zdravotnická 
záchranná služba (ZZS). 

Převedeno na Zlínský kraj existuje ZZS Zlínského kraje, 
která má nové sídlo v areálu nemocnice KNTB a.s. ve Zlíně.  
skupiny jsou v regionu rozmístěny tak, aby byla zabezpečena 
dostupnost PNP a její poskytnutí do 15 minut  od přijetí tísňové výzvy, s 
výjimkou případů hodných zvláštního zřetele. Na základě zhodnocení 
tísňové výzvy, operátor KOS-odkaz  vysílá dle povahy a závažnosti stavu 
výjezdovou skupinu, která  má povahu: 
- rychlé lékařské pomoci (RLP), s nejméně tříčlennou posádkou. 
Členy posádky jsou řidič-záchranář, zdravotnický záchranář a
- rychlé zdravotnické pomoci (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná 
posádka složená z řidiče-záchranáře a zdravotnického záchranáře
- letecké záchranné služby (LZS), v níž je zdravotnická část posádky 
nejméně dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a 
nedisponuje leteckými posádkami. V případě potřeby spolupracuje 
operační středisko s LZS, které jsou v okolí našeho regionu a to LZS 
Brno, LZS Olomouc a LZS Ostrava. 

Jak již bylo řečeno, záchranářský tým vrtulníku má lepší předpoklady ke 
transportu pacienta na specializované pracoviště. I zde platí určitá 
omezení, pacient se selhávajícími životními funkcemi toho není schopen. 
Vnitřní prostor vrtulníku je stísněný, jediným doprovázejícím členem 
posádky je záchranář. V průběhu letu lze provádět jen omezené 
spektrum ošetřovatelských výkonů, resuscitace není možná. Sanita může 
v případě potřeby zastavit a při resuscitaci jsou k dispozici ruce tří členů 
týmu.  
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LZS se s výhodou používá při sekundárních transportech. Pacient ve 
stabilizovaném stavu může být na specializovanou kliniku přepraven 
rychleji a s komfortem. Transport se odehrává mezi heliporty obou 
nemocnic, odpadají komplikace při průjezdech měst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Vrtulník KRYŠTOF 05 na heliportu v Krajské nemocnici T. Bati.   

 

Ostravský vrtulník LZS má na svém kontě za rok 2007 celkem 555 misí. 
Dvě stovky zásahů bylo primárních, posádka při nich byla volána k 
ohroženým pacientům do terénu. Další vzlety uskutečnili letečtí 
záchranáři pro vážně postižené nemocné či zraněné, které transportovali 
ze zdravotnických zařízení zpravidla na specializovaná pracoviště 
fakultních nemocnic.  
 
    Většina misí se uskutečnila v denní době, devadesát vzletů však 
proběhlo v nočních hodinách. Vrtulník letecké záchranné služby „Kryštof 
05“ nalétal loni celkem 515 letových hodin. Vrtulník letecké záchranné 
služby „Kryštof 05“ nalétal loni celkem 515 letových hodin. 

 

 



HÁDANKA   

Jednou v neděli jsme se i s dětmi vypravili po stopách pověsti, kterou 
jsme uveřejnili v minulém čísle. Byl z toho pěkný výlet, sluníčko svítilo 
a my jsme objevili nádherný kout přírody.  Uhádnete, kde jsme byli na 
výletě? 

a) na Štákových pasekách 

b) u Biofarmy JURÉ  

c) v Bukovinách   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda:  ……………………… prý na Boží narození propadl forman                  
s vápnem; na tom místě je studánka a v ní bílé bláto. V okolí nic 
neroste, jen šáší. V noci na Boží narození tam slyšet: “Vijó, pr!” 

webové stránky: www.priluk.cz 
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