
Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín 

Zápis z jednání zástupců Spolku rodičů a zástupců Statutárního města Zlína 

Termín konání: 2. 3. 2022,  07:30 - 08:00 hod 

Místo konání: prostranství před ZŠ Komenského I 

Přítomni: Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství a sportu; Bc. Kateřina Francová, 
náměstkyně primátora; Marcela Frýdlová, vedoucí oddělení technické podpory Odboru 
školství a sportu; Mgr. Karin Frýdlová, ředitelka ZŠ Komenského; zástupci Odboru dopravy, 
zástupci Spolku rodičů 

Předmět schůzky: zřízení přechodu u ZŠ Komenského I – zhlednutí aktuální dopravní 
situace  

Bc. Kateřina Francová vysvětlila zástupcům z odboru dopravy aktuální nevyhovující situaci, 
která je nebezpečná pro děti, které se v ranní špičce proplétají mezi projíždějícími vozidly 
a zdůraznila nutnost vybudování přechodu z vnitřního nádvoří k 4. ZŠ, stejně jako je již 
vybudován k 5. ZŠ. Všichni zúčastnění s návrhem vybudování přechodu souhlasili.  

Zástupci odboru dopravy vysvětlili, že se jedná o poměrně zdlouhavý legislativní proces (3 –
 4 měsíce dle zákonných předpisů), protože se jedná o opatření obecné povahy, které musí 
splnit zákonné lhůty (nutnost zveřejnění na úřední desce, dodržení lhůt pro podání 
případných námitek a připomínek). Proto předběžnou realizaci stavebních úprav 
předpokládají v září 2022. Nelze umístit přechod do křižovatky, ale je nutné jej od křižovatky 
odsadit, aby na  něm nezastavovala auta vyjíždějící z nádvoří na hlavní silnici, a dále se 
musí vyřešit stavební úpravy týkající se napojení chodníků na přechod.    

Další možné návrhy k řešení dopravní situace: 

• Mgr. Smoly navrhuje zakázat vjezd do prostor vnitřního nádvoří, umístit zde závoru 
s čipy, s možností parkování pouze pro zaměstnance. Zakázat parkování na vnitřním 
ostrůvku, který slouží jako shromaždiště pro 5. ZŠ. 

• Bc. Kateřina Francová uvedla, že do budoucna je počítáno s jednosměrněním 
nábřežní komunikace (od mostu k mostu), což je proces vyřizování na cca 1 rok. 

• Mgr. Karin Frýdlová upozornila na parkování obyvatel okolních domů na nádvoří 
školy. Možným řešením by bylo omezení doby stání např. pouze od 18:00 do 07:00. 

• Všichni zúčastnění se shodli, že je nutno apelovat na rodiče starších dětí, aby 
je nevozili až před školu. 

Závěr:  
• Statutární město Zlín zadá projektovou dokumentaci pro vytvoření přechodu.  
• Zváží v rámci zákonných možností souběh stavebních úprav a vyřizování potřebné 

dokumentace, aby mohl být přechod zrealizován co nejdříve. 

Ve Zlíně 2. 3. 2022 vypracovala Marcela Paveláková, v. r.


