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Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6. listopadu 2019 
 

 
 

I.      Zahájení, prezence a  schválení  zápisu     
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková, 

Brtnová, Domácí, Knápek. Nepřítomna Šnajdrová (omluvena), Prstek (omluven), Bolek (omluven), 

Cetkovský, Boráková (omluvena), Živcová. Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola. Jako host se 

zúčastnil pan Jiří Kamenný a Miloš Hanák. Z důvodu nízké účasti byla komise neusnášeníschopná. 
                       

II. Hosté 
 

 Pan Kamenný vznesl požadavek na zástupce MP pana Jiřího Šotolu ve věci odstranění karavanu pod 

mostem na ulici Tovární, který slouží jako příbytek nepřizpůsobivým občanům.  Žádal také o častější 

kontroly na výše uvedené lokalitě za účelem zajištění pořádku a bezpečí občanů bydlících v okolí. 

 Pan Hanák se přišel informovat na podobu studie parčíku U jilmu. Ústně mu bylo sděleno budoucí 

rozložení keřů, laviček i planované stezky vedoucí přes parčík. 

 Kolega Knápek opětovně diskutoval se zástupcem MP Jiřím Šotolou o možnostech řešení bezpečnosti 

na přechodu pro chodce na křížení ulic Dukelská a Masarykovy třídy. 

  

III. Požadavky KMČ splněné/ v jednání 
 KMČ žádá o přidání alespoň 2 ks odpadkových košů bezprostředně k lavičkám na chodníku ulice 

Kaštanová v úseku mezi dětským hřištěm U Bystřičky a MŠ Na Bystřičce (podél plotu MŠ) - prozatím 

bez vyjádření 

  KMČ žádá o zrušení dvou laviček na ulici Zeyerova u křížení s ulicí Blanická, které nejsou 

v bezprostředním okolí chodníku, běžnými občany nejsou využívané a sdružují se na nich závadové 

osoby. Komise dále navrhuje přesunutí těchto laviček po jejich opravě k dětskému hřišti na Černé cestě 

(umístění označeno na přiložené fotografii). Přítomné lavičky jsou od hřiště hodně vzdálené, vyskytují 

se na nich často závadové osoby a je kolem nich nepořádek. Nejsou tak tedy využitelné rodiči s dětmi. 

- odstranění laviček provedeno, přemístění na Černou cestu prozatím neprovedeno. 

  

 KMČ žádá o obnovu žlutého značení v ulicích dle zaznačení na přiložené mapě - obnova 

vodorovného dopravního značení probíhá průběžně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byly již 

v letošním roce práce na obnově zastaveny. Pokračovat budou v příštím roce.  

 KMČ žádá o rekonstrukci ulice Nezvalova dle regulačního plánu, především pak opravy stavu 

chodníků. - v současné době není naším odborem zpracovávána žádná projektová dokumentace na 

rekonstrukci komunikací na ul. Nezvalova. 

 KMČ žádá odbor městské zeleně o přizpůsobení frekvence a výšky seče aktuálnímu stavu trávníku a o 

citlivější přístup k seřezávání keřů (viz šípkový keř Dukelská-Praskova). - prozatím bez vyjádření 

 Na základě komunikace bývalé vedoucí odboru kultury s předsedy KMČ předseda poslal návrh na 

odbor kultury na vytvoření nového přístřešku pro popelnice v ulici U Soutoku 2, včetně obrazové 

dokumentace ilustrující současný tristní stav. Prosíme o informování o stavu tohoto návrhu a jeho 

případné realizaci. – prozatím bez vyjádření 

 KMČ žádá o zvýšení frekvence vyvážení malých odpadkových košů v prostoru v přednádraží. – 

prozatím bez vyjádření 

 KMČ žádá o specifikaci termínu vývozu popelnic na bioodpad na ul. Praskova. – prozatím bez 

vyjádření 

 Dále také žádáme výměnu stávajících odpadkových košů. V případě odstranění těchto košů žádá KMČ 

o jejich přesunutí k lavičkám podél plotu MŠ na Bystřiččce, u dětského hřiště Na Bystřičce. 
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 Na základě občanů žádá KMČ o vypracování projektu dřevěného oplocení dětského hřiště na Blanické. 

(10 – 0 – 0). – OMZOH vidí oplocování dětských hřišť jako nesystémové a vyjadřuje se 

k oplocení hřiště na Blanické negativně. 

 KMČ žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5. 

prozatím bez vyjádření 

 Členové KMČ žádají o zviditelnění přechodu na křižovatce Dukelská a Masarykova, také v důsledku 

nedávné dopravní nehody na tomto místě. KMČ navrhuje tato opatření: prodloužení žlutého značení na 

15 metrů před přechodem z obou stran v náhledové straně, aby se zvýšila viditelnost pro chodce i 

motoristy, dále pak označení svislého dopravního značení reflexními prvky a umístění semaforu pro 

chodce. Alternativně navrhujeme přemístění tohoto přechodu pro chodce do blízkosti budovy 

Masarykova 3, kde je větší přehlednost a užitečnost také pro chodce přicházející od řeky – žluté čáry 

nakresleny, zbytek  prozatím bez vyjádření 

 Předseda Binder upozornil na rozkopanou dlažbu u nájezdu mostu na ul. Kosmonautů – opraveno 

 

 

IV. Nové požadavky KMČ 

 

  žádné 

 

V. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
 

 žádné 

  

VI. Různé 

 
 Předseda KMČ informoval členy o zůstatkové částce alokované pro komisi městké části Nové 

Hodolany na rok 2019. Přítomní členové komise se dohodli na oslovení mateřských škol v naší 

městské části, jejichž zřizovatelem je SMO, ohledně zakoupení pro ně vhodných předmětů a pověřili 

předsedu oslovením příslušných MŠ. 

 

VII. Ukončení 
 

          
Jednání ukončeno v 17:40. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 4. 12. 2019 od 17:00.  

 
 Zapsal: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.,  

 Upravil a schválil: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., předseda KMČ, svatopluk.binder@email.cz      

Ověřil(a): Mgr. Barbora Boráková 
           
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z)  =  pro : zdržel : proti 
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