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            Beran v ohradě se těší na obnovu Martinských tradic na Příluku.                   

 

 



KOMISE NEBO M ĚSTSKÉ ČÁSTI ?  -  KOMISE                            

Po několika nespokojených reakcích ze strany místních částí, které 
dávaly jasně najevo, že radnice v podstatě neví, že nějaké místní  části 
vůbec jsou, přišla radnice s vlastním nápadem, jak řešit vzniklou situaci. 
Ustavila komise místních částí, které mají dělat prostředníka mezi občany 
a zastupiteli. Jenom povinností a žádné pravomoce. To musí potvrdit 
každý kdo si přečte “Statut komisí místních částí”, tak jak ho odsouhlasili 
zastupitelé.  

Rada města Zlína zřídila 1.9. 2008 komise v 9 místnich částech, kde se 
přihlásili dobrovolní členové. Ostatní místní části zatím komise nemají, 
neboť se nikdo nepřihlásil. Do každé místní části byli nadelegovaní dva 
zastupitelé, aby obnovili spolupráci s občany. Do naší části byli 
nominováni: ing. Eva Javoříková a PaeDr.Zdeněk Sasín.  

Prozatím se zastupitelé setkávali se svými občany v průměru 1x za 
volební období. A to je z pohledu nás občanů velmi málo. 

                      

Vznik                                                                                                                         

                          rozhoduje zastupitelstvo                                           

 

                                                                                         

                                                     Volba                                                           

  uchazeči se delegují sami,                                                           
při větším počtu losem                                      

 

 



KOMISE NEBO M ĚSTSKÉ ČÁSTI ?  -  MĚSTSKÉ ČÁSTI                           

Pravý opak komisí místních částí je zřízení plnohodnotných městských 
částí se vším všudy. S fungujícím zastupitelstvem, které vznikne 
z řádných voleb v městské části. Ne, že se někdo přihlásí na radnici, jako 
v případě komise. Silný mandát, pravomoce a kompetence. Lidem 
v okrajových částech chybí informace, co se připravuje v konkrétní 
městské části. Tyto informace by radnice zastupitelům městských částí 
musela poskytovat. Řadový občan v Příluku nemůže neustále sledovat  
vývěsky a elektronické úřední desky. Ten má po práci odpočívat a 
věnovat se svým zálibám. Občanská angažovanost má své meze.  

Pocit, že někdo nahoře rozhoduje tak, že to ti dole nechápou ani selským 
rozumem je zdrcující. Potom se rojí spekulace, co za jednotlivými 
rozhodnutími radnice stojí.  Řadový občan zastupitelům do jejich hlav 
nevidí. Možná by byl překvapen. 

 

            Vznik                                                                                                             

                                                    rozhoduje zastupitelstvo                                                                       

                                           

                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                           Volba                               

 

                   zastupitelstvo vzniká z řádných voleb 

                                   



      KOMISE     

                       

                            Administrativa 

            5 až 11 členů komise          

                                                                                   

    

 Pravomoce   

 nejsou svěřeny žádné výkonné  
pravomoce                                                                                                                     
mohou dávat pouze návrhy         

 

 

                                 Finance                                   

                                                         přidělené od radnice                                       

                               

 

 

                                                                    Občan                                                                                     

                       tam, kde mají komise                                                                                     

 



  MĚSTSKÉ ČÁSTI                 

                                         

                                         Administrativa   

                                             zastupitelstvo se starostou      

                

 

                                             Pravomoce                                                      

 

 jsou svěřeny statutem, kterým městské části vzniknou,  ve 
věcech patřících do samostatné působnosti obce (zákon      
o obcích) 

                                   Finance                                                                                                            

spravedlivý podíl na rozpočtu                                                                  
statutárního města                                                                                  

 

 

                    Občan 

             

 

      tam, kde mají městské části 



ÚZEMNÍ PLÁN 

Jak jste si mnozí již povšimli připravila si pro nás radnice další oříšek v 
podobě „ Projednávání konceptu územního plánu města Zlína “, které se 
pro místní část Přiluky uskuteční 23.10.2008 do 16.00 hodin v aule 
Univerzity Tomáše Bati. Součástí prezentace je i Posouzení vlivů na 
životní prostředí (SEA). Úplná dokumentace je také k nahlédnutí u 
pořizovatele dveře č.  403, 404 v budově radnice, nebo na elektronické 
úřední desce radnice s odkazem 
http://www.mestozlin.cz/page/24689.oup/ . 

Územní plán je druh studie,  která si klade za cíl racionalizaci 
prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. 
V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 
183/2006 Sb. Je to barevná mapa, která je rozdělena na určité plochy. 
Každá plocha má svoje číslo a je popsaná v textové části.  

Do 15 dnů (do 7.11.2008) ode dne veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky. Ve stejné době mohou vlastnící pozemku a 
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti 
uplatnit své námitky. Stanoviska, námitky a připomínky musí být 
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny 
identifikačními údaji s podpisem osoby, která je uplatňuje.  

Zástupce veřejnosti bude pro naše katastrální území Sdružení za 
zdravé Příluky, které připraví společnou námitku.  Ke 
zplnomocnění zástupce veřejnosti bude třeba 200 podpisů. 
Samostatné námitky např. proti územní rezervě (varianta B) 
mohou podat stejní občané, kteří tak již učinili při projednávání 
změny č.88(minulé projednávání na zlínské radnici). K námitce je 
třeba připojit: výpis z katastru nemovitostí, kopie 
katastrální mapy, výkres územního plánu se zákresem 
dotčených nemovitostí. 

 

 



Rádi bychom se věnovali v poslední době nejvíce sledovanému problému 
a to dopravě. Jak to bude do budoucna s dopravní obslužností na 
Příluku? Podle územního plánu nás čekají doslova revoluční a zásadní 
změny. K lepšímu pochopení jsme pro Vás připravili v prostřední části 
Občasníku leteckou mapu, kde jsme barevně vyznačili dopravní trasy, 
které předpokládá územní plán. Jsou navrženy dvě varianty. 

Varianta „A“předpokládá: rozšíření stávající komunikace I/49 křižovatka 
LIDL – Želechovice, uzavření  mostu přes Dřevnici pro dopravu, 
propojení Broučkovy ulice (Bartošova čtvrť) a ulice Přístav a tím i nové 
přemostění Dřevnice v prostoru vlevo od restaurace Přístav. Nové 
dopravní napojení Přiluku je navrženo kolem restaurace Přístav. Dále 
bude pokračovat kolem restaurace Maja podél řeky Dřevnice, za 
Příluckým potokem bude pokračovat směrem ke staré „Pálenici“, kde se 
předpokládá výstavba nových domků. Nové připojení průmyslové zóny je 
pomocí mostu ze stávající I/49. Dále je navrženo propojení  Peroutkova 
nábřeží (Žabárny) s ulicí Příluckou, které je v prostoru přes Boněcký 
rybník. Přemostění bude vedeno přes železnici a komunikaci I/49 kolem 
budovy „Oční kliniky“ až na ulici Příluckou. Z důvodu elektrifikace 
železniční trati a výše citovaného propojení je uzavřen stávající most 
přes řeku Dřevnici. 

Varianta „B“ se liší v podstatě v jedné zásadní věci. Místo rozšíření I/49  
zde již zase vystupuje jako čert z krabičky všemi nenáviděný koridor pro 
dopravu, takzvaná územní rezerva. Sice již byla na vyšší úrovni  
Zlínského kraje prakticky pohřbena o odsouzena k dašímu prozkoumání a 
prověření. Ovšem pořizovatelé územního plánu jako by nechtěli tuto 
informaci brát na vědomí. V nadřazením dokumentu Zlínského kraje  
ZUR – Zásady územního rozvoje bylo připomínce z naší strany vyhověno.  
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.  Tuto územní 
rezervu je potřeba podrobně prověřit z hlediska opodstatněnosti a 
významu komunikace. 

Jinak je varianta B shodná s variantou A. 



 



 

                           KULTURNÍ OKÉNKO: 

 

          Sdružení za zdravé Příluky oznamuje všem 
členům a příznivcům návrat starých tradic . 

 

  . 

                                                                                                           

 

 

          

 

 

Po dlouhých 20 letech  chystá  na sobotu   

 8. 11. 2008   tradiční  VODĚNÍ BERANA  

Beraní průvod bude procházet Přílukem od 9.00 hodiny ranní.  Trasa 
není pevně naplánovaná a bude přizpůsobena potřebám zvířete. Akce 
bude spojena s výběrem dobrovolného příspěvku   na  činnost Sdružení 
za zdravé Příluky. 



Při vodění berana bude doručeno do domácností toto oznámení. 

           Sdružení za zdravé Příluky oznamuje všem 
členům a příznivcům návrat starých tradic . 

  

 

                                                                                                            

       

 

 

 

Po dlouhých 20 letech  chystá na  sobotu   8. 11. 2008  
tradiční  HODOVOU ZÁBAVU 

KDE: RESTAURACE MAJA PŘÍLUKY 

OD: 19.00 HODIN  

VSTUPNÉ: 100.-  

Součástí vstupenky jsou dva lístky do tomboly. 

Upozorňujeme všechny zájemce, že kapacita restaurace je 
omezená.  

 



 

                                     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 

                      

                        INFORMAČNÍ OKÉNKO: 

                      Přes moderní dobu počítačů a internetu funguje už třetí 
měsíc provizorní nástěnka Sdružení za zdravé Příluky. Nástěnka je 
umístěna v Pekárenské ulici u domu č. 75. 

 

 

 

 

                       

 

                         WEBOVÉ OKÉNKO: 

Nejstarší a nejlepší stránky Sdružení za zdravé Lužkovice 
www.luzkovice.cz  
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