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Vážení občané 
 v MFDNES ze dne 12. 9. 2008 byla zveřejněna zpráva, která reaguje na 
aktivity všech Občanských sdružení, které dne 21.7.2008 vystoupily s 
námitkami zástupce veřejnosti proti návrhu Zásad územního rozvoje 
(ZÚR) Zlínského kraje. 
Výbor našeho občanského sdružení ještě jednou děkuje obyvatelům Zlína za důvěru 
a za podporu, kterou nám vyslovilo 800 občanů z Lužkovic, Klečůvky, Želechovic, 
Příluků, Pančavy, Boněcka, Obecin, Lazů, Dílů, Podvesné, Zálešné, Kútů, Padělků, 
Niv, Cigánova, Mokré, Malenovic a Tečovic. 
 
Níže si můžete přečíst text celého článku: 
 
Hejtman uznal výhrady lidí k územnímu plánu 
 
Zlín - Na osm set lidí, kteří se podepsali pod připomínky k plánovanému průtahu 
Zlínem, takzvané pravobřežní komunikaci, pevně věří, že byli vyslyšeni. Zlínský kraj 
řekl, že jejich výhrady akceptoval. 
Námitky občanů směřovaly k projednávání nového plánu, podle kterého se bude 
řídit rozvoj regionu. Jde o Zásady územního rozvoje Zlínského kraje. 
Tento dokument, který nahrazuje tradiční územní plán, ve středu schválili na svém 
zasedání krajští zastupitelé. 
Připomínky, které podepsalo asi osm set lidí, se týkaly zejména koridoru, v němž by 
měl plánovaný průtah Zlínem vést. Konkrétně jeho východní části. 
„Ta je určena pro klidové aktivity, a ne pro kapacitní komunikaci. Také nám vadilo, 
že nová silnice měla mít statut komunikace národního významu. To by znamenalo, 
že by sloužila pro tranzitní dopravu,“ uvedl Ing. Evžen Babík ze Sdružení za zdravé 
Lužkovice. 
Zástupci sdružení o těchto věcech jednali před nedávnem i s hejtmanem Liborem 
Lukášem. „Požadavkům občanů jsme vyhověli a jejich připomínky se promítly do 
materiálu, který byl schválen,“ potvrdil mluvčí zlínského krajského úřadu Patrik 
Kamas. 
Podle čerstvě schváleného dokumentu se bude řídit další rozvoj regionu. Například 
výstavba důležitých silnic, ale i sídel firem a běžných domů. Podle kraje se podařilo 
najít v problémových věcech kompromisy. 
„Nelíbilo se nám, že nová silnice měla sloužit tranzitní dopravě.“ Evžen Babík 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava 

Tento týden obdrželo i SZZL oficiální dopis ze Zlínského kraje, který reaguje na naši 
námitku. 

 

 



V dopise se praví: Propojení Zlín-Zádveřice (R49)bylo přehodnoceno a 
převedeno z úrovně mezinárodní a republikové do úrovně nadmístní jako 
územní rezerva a zároveň bylo vypuštěno z veřejně prospěšných staveb. 

Zde je uvedeno vypořádání, kterýmí Zlínský Kraj reagoval na jednotlivé 
námitky a připomínky. Níže je uvedená i odpověď na naši námitku. 

 28. námitka: občané Zlínského kraje, zástupce veřejnosti Sdružení za 
zdravé Lůžkovice  – nesouhlas s požadavkem priority dopravního řešení s 
vymezenými dopravními koridory v území v trase Otrokovice – Zlín, Nivy 
(koridor PK04) a v trase Zlín, Nivy-Zádveřice (koridor PK05) a 
požadavek, aby byl z hlediska zadání pro další územní rozvoj z této 
lokality vyloučen jakýkoliv dopravní tranzit nesouvisející s místní 
dopravní obslužností. Požadavek řešit trasu trasování koridoru Zlín-Nivy-
Fryšták s napojením na přivaděč k R49 v dostatečné vzdálenosti od 
obytné zóny.   

Rozhodnutí o námitce:námitce se vyhovuje  - odůvodnění: Na základě 
veřejného projednání ZÚR ZK a současně projednávané Politiky 
územního rozvoje ČR 2008, ve které je propojení rychlostních 
komunikací R55 a R49 upraveno na Otrokovice (R55) – Zlín (R49), byl 
upraven i návrh ZÚR, a to tak, že koridor silnice I.třídy pravobřežní 
v úseku Zlín-Zádveřice byl převeden ze záměrů do územní rezervy 
(propojení Zlín-Zádveřice). Tuto územní rezervu je potřeba podrobně 
prověřit z hlediska opodstatněnosti a významu komunikace. Z toho 
vyplývá i úkol pro územní plánování toto podrobně prověřit, včetně jeho 
opodstatněnosti a reálnosti. Závěry prověření budou zapracovány do 
ZÚR v rámci jejich aktualizace, která je povinná nejpozději do dvou let 
od vydání zásad územního rozvoje, nebo jejich poslední aktualizace.                                                                                   

 

 

 

 

 



Prohlášení členů UNIE:  

P R O H L Á Š E N Í ČLENŮ 

UNIE PRO VZNIK MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN 

přijaté dne 7. září 2008 

My, níže uvedení, jsme členy Unie pro vznik městských částí statutárního 
města Zlín (dále jen "Unie"). Unie je občanským sdružením, které vzniklo 
registrací Ministerstva vnitra ČR dne 22.8.2008. Unie sdružuje občanská 
sdružení působící na území statutárního města Zlína, které společně 
prosazují hlavní cíl, kterým je vznik městských částí ve smyslu ust. § 4 
odst. 2 a souvisejících ust. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, a to v těch částech statutárního města Zlín, kde tato členská 
sdružení působí. Smyslem vzniku městských částí je větší zapojení 
obyvatel místních částí Zlína do rozhodování o jejich vlastních 
záležitostech, formou samosprávy, avšak při současném zachování a 
stabilizování celistvosti města Zlína. 

Komise místních částí ve smyslu schváleném zastupitelstvem a Radou 
města Zlína z poloviny tohoto roku, jsou pouze poradními orgány Rady 
města Zlína. Těmto komisím však nejsou a dle zákona ani nemohou být 
svěřeny žádné výkonné pravomoci. Svěření pravomocí, při zachování 
celistvosti Zlína, je možné pouze statutem, kterým městské části 
vzniknou a tento je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. 
Městskou část samostatně spravuje zastupitelstvo zvolené v řádných 
volbách stejně, jako je tomu v případě samostatné obce. Ze svého 
středu si zastupitelstvo volí starostu. Statut také určí spravedlivý podíl na 
rozpočtu statutárního města.  

Důrazně se ohrazujeme proti zavádějícím tvrzením, že zřízení 
městských částí je drahé, neboť Unie podporuje vznik takových 
městských částí, které vykonávají pouze samostatnou působnost 
(tzn. nevznikají žádné další odbory, úřady či kanceláře). Takové městské 



části se samostatnou působnosti působí např. ve statutárním městě 
Opavě. Představitelé města Zlína prezentují pouze příměr ke vzniku 
městské části statutárního města Pardubice, která vykonává také 
přenesenou působnost státní správy, takže srovnává nesrovnatelné. I my 
souhlasíme s tím, že takový model je pro Zlín velmi drahý a proto 
nevhodný. Bližší informace o městských částech se můžete dozvědět na 
internetových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých členů Unie. 

Členové Unie trvají na tom, aby Rada města Zlína a zastupitelstvo do 
konce tohoto roku rozhodlo o vzniku městských částí na území 
statutárního města Zlína s přesně definovanými pravomocemi, funkcemi 
a vlastním rozpočtem. Méně závazná forma změny organizace města je 
pro dosažení cíle zlepšení fungování města nedostačující, a protože 
nedává záruku opravdové změny, je pro členy Unie nepřijatelná. 

O vzniku městské části rozhoduje zastupitelstvo nebo občané v místním 
referendu, není-li vůle u zastupitelů. Není nutné, aby se celé město 
členilo na městské části. Ty mohou vzniknout i jen na části území, tam, 
kde o ně občané projeví zájem.Účelem zřizování městských částí je 
lepší uspokojování a hájení místních zájmů a v důsledku větší 
zapojení občanů do správy věcí veřejných. Členové Unie: 
o Občanské sdružení NIVY 
o Sdružení za zdravé Lužkovice - www.luzkovice.cz 
o Sdružení za zdravé Příluky - www.priluky.ic.cz 
o Sdružení za spokojenou Klečůvku - www.klecuvka.cz 
o Občanské sdružení Malenovice - www.osmalenovice.eu 
o Sdružení za zdravé životní prostředí – Vršava 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané,  
Dovolte mi, abych reagoval na článek, který napsal do minulého čísla 
Magazínu Zlín člen rady města Zlína Zdeněk Blažek. Článek pojednává o 
napojení Zlína na dálniční síť. V podstatě je to obhajoba pravobřežní 
komunikace a územní rezervy, která se předpokládá pro východní část. 
Rád bych se s Vámi podělil o informace z pozice člověka, který se teď pár 
měsíců snaží spolu s ostatními rozumnými lidmi přesvědčit kraj i radnici 
o tom, že územní rezerva pro východní část je špatné řešení.  
Jak to celé radnice připravila. Žádné informace. Ani v místní části Příluky. 
Přitom jsou u nás tři oficiální vývěsky magistrátu. Neinformovaný člověk 
je v této moderní době bezbranný člověk vydaný napospas těm, kdo 
informace mají. V létě nějaká územní rezerva pro dopravu není středem 
pozornosti našeho zájmu. Všichni máme v hlavě jiné starosti. Dovolenou, 
odpočinek a relaxaci duše i těla. Podle zákona ovšem bylo vše v pořádku. 
Informace visela na centrální vývěsce na radnici. Podle lidského hlediska 
ne. Nic nebránilo radnici uspořádat veřejné setkání s občany a vše jim 
vysvětlit. To by bylo správné řešení. Následně se někteří zastupitelé 
divili, že obřadní síň při veřejném projednání duněla pod kroky 
nespokojených občanů. Ti svou nevoli s navrhovaným řešením náležitě 
vyjádřili. Nenechali se opít radničním rohlíkem, že je to "pouze" územní 
rezerva, která zatím nic neřeší. Řeší. Vymezuje plochu pro dopravu, kde 
se mimo udržovacích prací nesmí provádět žádné stavební práce. Domy 
a pozemky ztratí svou hodnotu a stanou se neprodejné. Neboť kdo by 
chtěl jít bydlet do území, které může být v budoucnu zatíženo rychlostní 
komunikací. Co lidé těžce po generace budovali by náhle ztratilo na své 
ceně.  
Zastupitelé si nechali zpracovat "Odůvodnění změny č.88 Územního 
plánu sídelního útvaru Zlín", zpracovaný firmou USB, Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o. Z toho odůvodnění poměrně jednoznačně 
vychází jako nejméně vhodná právě varinta "C". Zastupitelé, z důvodů 
mě neznámých, odsouhlasili pokračování prací na variantě "C". Na 
variantě, která jako nůž máslem prochází Příluky, boří domy, staví mosty 
a betonové pilíře.  
Paní primátorka se minulý týden zastala lidí na Podvesné. Nechce, aby 
před jejich okny vedla zvýšená železniční trať. Stejná radnice ovšem 
mlčí, když je přes Boněcký rybník navržen most široký 27m a dlouhý 

 

 

 

 



400m. Proč nebojuje radnice za zájmy lidí také v naší místní části? 
Pominu-li estetické hledisko, co smog, hluk a polétavý prach . Kdo z Vás 
by rád bydlel, vedle rychlostní komunikace, kde je návrhová rychlost 
80km/hod.  
A ještě k tomu folklóru, jak ho zmiňuje pan radní Blažek, když už jsme 
na Valašsku. Správný komunální politik se nebojí říkat nepříjemné věci 
lidem přímo do očí. Třeba i v hospodě, kam se dostaví na setkání s lidmi, 
aby prezentoval svoje řešení. Pokud nabízí solidní řešení, které má hlavu 
a patu nemá se čeho obávat. A nemusí se schovávat za jednu úřední 
desku na radnici. Rád bych všechny obyvatele Zlína ubezpečil, že místní 
část Příluky není proti dopravě jako takové,tak jak se Vám to snaží mezi 
řádky namluvit pan radní. Ale je pro dopravu, která obsluhuje území, 
aniž by narušila jeho kontinuitu a celistvost. Místní část Příluky se stala v 
poslední době dopravním uzlem východní části města Zlína. Auta od 
Baťovy krajské nemocnice spolu s dalšími z průmyslové zóny pomalu 
popojíždí Přílukem, nechávajíc za sebou nesmazatelnou stopu. Stopu 
smogu, prachu, hluku a naštvaných lidí. Lidí, kteří místo odpočinku ve 
svém volném čase bojují za nápravu špatných rozhodnutí našich 
zastupitelů. Zastupitelů, kteří jsou tu pro všechny lidi ve Zlíně. I pro ty 
na Příluku.  
Když se ozvete a napíšete na radnici, dostanete odpověd:" Vše 
monitorujeme a dáme vám zprávu". My čekáme. Trpělivě. Trpělivost je 
vlastnost, kterou nás radnice naučila v této uspěchané době používat. Co 
donutí radnici k ráznému kroku v oblasti dopravy v místní části Příluky? 
Něco radikálního, třeba na mostě zastaví porouchaný kamion a celé 
území se stane rázem neprůjezdné? Stále nám tu chybí pořádné napojení 
do průmyslové zóny. Ať se to na radnici někomu líbí, nebo ne. Vybudovat 
průmyslovou zónu s napojením přes stařičký most a nevyhovující 
komunikaci nebyl dobrý nápad . A proslýchá se, že za to ještě na radnici 
dostali ocenění.                                                 J.Novák 
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                       CO NÁS ČEKÁ: 

Projednání územního plánu města Zlína část Příluky - 23 .10                           
Schůze Sdružení za zdravé Příluky – měsíc listopad                        
Setkáni  občanů se zastupiteli města Zlína 24.11. – Přístav od 18.00

                       

                      KULTURNÍ OKÉNKO: 

V měsící srpnu jsme navštvíli vystoupení country kapely MODRÁ ZÁDA, 
kterou pořádalo Sdružení za zdravé Lužkovice.  I přes počáteční nepřízeň 
počasí se akce velmi vydařila. 

 

 

 

                        

 

  

                         WEBOVÉ OKÉNKO: 

Nové webové stránky Sdružení za zdravé Příluky - priluky.ic.cz

 

Přílucké ozvěny  - občasník -  vydává Sdružení za zdravé Příluky               
Redakční rada: J. Novák, L. Křemének  

23 .10                           
měsíc listopad                        

v od 18.00 

V měsící srpnu jsme navštvíli vystoupení country kapely MODRÁ ZÁDA, 
kterou pořádalo Sdružení za zdravé Lužkovice.  I přes počáteční nepřízeň 

priluky.ic.cz  

               


