
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
3. června 2014 

 
I.         Zahájení, prezence a schválení zápisu 
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod na Jungmanově 25. Prezence dle prezenční listiny. Schválení 
zápisu z jednání dne 6.5.2014  

 
 

II.  Splněné resp. odložené požadavky 
 
Odbor život.prostředí : 

• KMČ žádá odb.životního prostředí (odd.odpad.hospodářství) o zahrnutí výběru stanoviště 
nádob na separovaný odpad mimo vozovku do připravovaného plánu na příští rok a to 
především v ulicích Jungmanova – 2 x stanoviště, Neumanova 1-3, Smetanova (křížení 
s Fibichovou), Nezvalova - 2 x stanoviště - požadavek z 6.12.2012  
– v lednu t.r. sděleno odborem, že probíhá vytipovávání stanovišť  

• – dle informace odd.odpad.hospodářství z 16.10.2013 nelze přinutit majitele nemovitostí 
k vybudování stanovišť na komun.odpad – dle názoru KMČ je právě magistrát orgán, který 
může nařídit vlastníkům odstranění odpadových nádob z městských komunikací a tím docílit 
spolupráce při vybudování stanovišť – vybudování stanovišť dle informace z odb.ŽP 
v pravomoci staveb.odboru  

• KMČ žádá urychleně opět o prořez keřů černého bezu na ulici Štursova proti sociál.odb.– plán 
rekonstrukce z 2012 není aktuálně v plánu realizace - požadavek z 4.3.2014. 
. 

 
Odbor dopravy: 

• Nezvalova – propad dlažby po výkopech – kontrola prac. TSmO ??? - požadavek z 7.5.2013 
– kontrola za účasti odb.dopr. MmOl, TSmO a KMČ ještě v průběhu listopadu rozšířená o 
lokality Fibichova, Nezvalova, Kosmonautů - po společné kontrole přeřazeno do seznamu 
oprav pro odb.dopravy 

• KMČ žádá o kontrolu dlažby před č.o. Neumanova 1 – po výkopech a následném předláždění 
uvolněné dlaždice, nepříjemné zvláště po dešti - požadavek z 1.10.2013 – - po společné 
kontrole přeřazeno do seznamu oprav pro odb.dopravy 

• KMČ rozšiřuje seznam – propad dlažby po výkopech – o ul. Zeyerova č.o.11-19 - požadavek 
z 4.3.2014 - - po společné kontrole přeřazeno do seznamu oprav pro odb.dopravy. 

 
Odbor vnějších vztahů: 

• KMČ žádá o předání žádosti Městské policii o důslednější kontrolu volného pohybu psů a to 
zejména v parčíku Dukelská x Kpt. Nálepky, dětském hřišti Blanická a před MŠ Na Bystřičce - 
požadavek z 4.3.2014 – kontrola zařazena do pravidelných obhlídek příslušníky MP. 

 
 

III.  Otevřené požadavky 
 
Odbor dopravy: 

• Tř.Kosmonautů – uvolněné a silně popraskané dlaždice od křížení s Vejdovského na pravé 
straně směrem k tř.17.listopadu (u BEA) - požadavek z 7.5.2013 – bod trvá, opravena jen levá 
strana 



• KMČ žádá po projednání s přísl. orgány umístění dopr.značky „Vjezd pouze pro dopravní 
obsluhu“ do zálivky na ulici Štursova proti sociálnímu odboru magistrátu – nedisciplinovanost 
řidičů vede k ničení zeleně a to i vozidly TSmO, která kvůli špatně zaparkovaným vozidlům 
nemohou plnit své úkoly – požadavek z 1.10.2013 – bod trvá, řeší dopr. komise 

• oprava povrchu spojovací cesty z ul.Kaštanová na ul.Charkovská na poz.parc.č. 93/110 
(pozemek v pronájmu města, které se zavázalo jej udržovat) – povrch v části nezpevněn, 
v případě mokra (rozbředlý sníh, po dešti) velmi obtížně průchozí. Spojka využívána jak 
obyvateli sídliště Kaštanova k cestě na tramvajovou dopravu, tak občany z oblasti od 
Masarykovy ul. pro cestu do OD SENIMO (vyšší věk rezidentů) - požadavek z 4.2.2014 

• KMČ žádá o doplnění žlutého vodorovného značení před domem Kaštanova 15 a křížové  
vyznačení ve slepém konci - požadavek z 4.3.2014 

• KMČ žádá o vodorovná značení v ulici Vrchlického v prostoru za podchodem (blokace vozidel 
TSmO při odvozu odpadů) - požadavek z 4.3.2014 

• v souvislosti s realizací studie opravy ul. Kaštanová prověřit zakomponování přechodu před 
budovou OLFEDO (vysoká koncentrace studentů, bezpečnější přecházení seniorů) - požadavek 
z 4.2.2014  

• KMČ žádá o provedení opravy schodů na obou stranách mostu pro pěší přes Bystřičku (spojka 
Blanická x dr.M.Horákové - požadavek z 6.5.2014 

 
 

Odbor život.prostředí : 
• osazení košů na psí exkrementy a to především na úseku ul. Masarykova po Bystřičku, na 

tř.Kosmonautů a v prostoru u LŠU Žerotín na ul. Kavaleristů - požadavek z 7.1.2014 
• opravu nátěrů vybavení dětského hřiště mezi Kosmonautů 13/15 – 17/19 - požadavek 

z 4.3.2014. 
• KMČ žádá o posouzení stavu skupiny jehličnanů v parčíku Štursova (naproti sociál.odb.MnOl) 

a následně provedení úprav (minimálně prořez, vykácení ???) - požadavek z 6.5.2014 
• KMČ žádá o vykácení víceméně uschlé břízy v ulici Blanická (naproti č.p.12) – pády suchých 

větví - požadavek z 6.5.2014. 
 

Odbor majetkoprávní : 
• KMČ žádá o prověření vlastnických práv ke stánku resp. k nájemní smlouvě pod stánkem 

s tiskovinami a tabákem na tř. Kosmonautů mezi bloky 13-15 a 17-19. Stánek dlouhodobě 
uzavřen, okolí znečištěno a znečišťováno osobami bez trvalého bydliště – odpadky, 
vykonávání potřeby za stánkem apod. V případě nemožnosti odstranění resp. výpovědi z nájmu 
žádáme o předání na příslušné odbory za účelem kontroly pořádku okolo stánku – dle 
informace odb.majetkoprávního z října 2012 podána tříměsíční výpověď nájemci, ten fakticky 
nedosažitelný, řešeno právní cestou  –  požadavek z 4.9.2012 - bod v řešení (a v evidenci 
KM Č). 

• návazně na výše uvedený požadavek a na základě stížností občanů a potvrzení pravdivosti 
jejich informace příslušníky Městské policie žádá KMČ o zabezpečení vstupu do stánku na 
tř.Kosmonautů, na jehož problematickou existenci upozorňuje KMČ od září 2012. Stánek 
s vylomenými dveřmi je nyní permanentně obydlen bezdomovci resp. jinými osobami bez 
trvalého pobytu, kteří jsou i několikrát během dne vyháněni příslušníky Městské policie (o 
hygienických dopadech v okolí netřeba jistě informovat) - požadavek z 3.12.2013. 
 

Odbor vnějších vztahů: 
• KMČ žádá o zjištění a předání výzvy majitelům elektro skříněk na chodníku před 

Masarykova 56 k jejich opravě – u jedné nepevný kryt, druhá silně vychýlena z osy. Dle 
informace a zjištění odboru dopravy nejsou majetkem města, doporučeno se obrátit na 
majetkoprávní resp. investiční odbor - požadavek z 4.2.2014 



• KMČ žádá o pořízení nové vitríny komise v ulici Kaštanova - požadavek z 4.3.2014 
• na základě sdělení odboru život. prostředí o nekompetentnosti tohoto odboru k řešení níže 

uvedeného požadavku KMČ z 4.3.t.r. žádá KMČ odbor VVI o zjištění kompetentní osoby za 
MmOl, schopné projednat s Povodím Moravy - majitelem zábradlí kolem břehů řeky Bystřice 
- jeho narovnání a následné udržování (včetně nátěrů) v celém rozsahu od mostu pro pěší na 
Kpt. Nálepky směrem k soutoku s Moravou na levém břehu resp. po pozemky AČR na pravém 
břehu - požadavek z 1.4.2014.  

 
Odbor koncepce a rozvoje : 

• v souvislosti s dlouhodobým (z pohledu KMČ) neřešením situace se stanovišti na TKO a 
separovaný odpad žádá KMČ o zařazení zpracování studie reálnosti umístění podzemních 
velkokapacitních kontejnerů na výše uvedené odpady pro oblast působnosti komise - 
požadavek z 7.1.2014.  
 
 

IV.  Požadavky odborů MmOl k projednání :  
 

Odbor majetkoprávní : 
• Odprodej pozemku parc.č.344  rozloha 19 m2 – pozemek pod garáží – KM Č souhlasí 

 
 

V. Nové požadavky KMČ: 
 
Odbor život.prostředí : 

• KMČ žádá o odfrézování kořenové části po provedeném prořezu keřů černého bezu na ulici 
Štursova proti sociál.odb. 

• KMČ žádá o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci: 
- 2 ks naproti školce na Kpt.Nálepky 
- lípa na ul.Štursova před křížením s Hálkovou 
- 2 ks stromů v ul.Blanická mezi křížením s ul.Neumanova a Zeyerova 
- 1 ks stromu (suché větve) nad chodníkem u domu Neumanova 1. 

 
VI.  Různé 

 
Lavičky na zastávkách Na Bystřičce 
KMČ projednala přípis 1.náměstka primátora ing.Vlacha, týkající se záměru doplnění mobiliáře 

tramvajových zastávek U Bystřičky o  lavičky s ohledem na vyšší věk okolních rezidentů.KMČ nemá 
výhrad k definitivnímu umístění na chodníku u zastávky ve směru do centra,  u zastávky ve směru 
k hlavnímu nádraží žádá o pouze provizorní osazení s ohledem na odlišné prostorové dispozice 
chodníku. KMČ bude sledovat změnu charakteru pěšího provozu a do 3 měsíců po provizorním 
umístění dodá definitivní stanovisko k umístění. 

 
 
VII.  Ukončení 

Jednání ukončeno v 18:40. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 1.7.2014 od 17:00 
hod. na adrese Smetanova21. 

 
 
 
Zapsala: Jaroslava Kosová 
Schválil: Ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14,  ehoracek@seznam.cz 


