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Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

4. prosince 2019 
 

 
 

I.      Zahájení, prezence a  schválení  zápisu     
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Listopadový zápis schálen 6 - 0 - 0. 

Přítomni byli Binder, Blaťáková, Brtnová, Domácí, Knápek, Prstek, Bolek, Cetkovský, Boráková, Živcová. 

Nepřítomna Šnajdrová (neomluvena), Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola. Jako host se zúčastnil 

pan Jan Dušek a další občan, který využil svého práva a není uveden jmenovitě v zápisu.  

    
             

II. Hosté 
 

 Pan Dušek vznesl na členy komise a zástupce MP několik dotazů.  

Budou v následujícím pořadí: 

a) Žádost o umístění nové lampy  pouličního osvětlení u domu kpt. Nálepky 13. 

b) Vrácení signalizace u křižovatky u Žižkova náměstí do její původní podoby. Vadí mu neúměrně 

prodloužená zelená při odbočení vlevo z Masarykovy třídy na  ulici 17. listopadu blokující 

průjezd tramvají. 

c) Požadavek na častější kontroly hlídek MP za účelem nepovoleného stání aut na Masarykově 

třídě. Ten samý požadavek se týká aut parkujících ve vjezdu do vnitrobloku na ulici Štursova a 

také u vnitrobloku v ulici Praskova-Starodružiníků. Zde požaduje instalaci žlutých čar 

d) Požadavek na častější dohled MP nad majiteli psů neuklízejících po svých psech exkrementy. 

e) 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. 

 Další host informoval členy komise o nepovoleném parkování na trávníků mezi Jungmannova a tř. 

Kosmonautů 12-20. 

 Zástupce MP Jiří Šotola informoval členy ohledně výsledku řešení situace s bezdomovci pod mostem 

na ulici Tovární jako reakci na podnět pana Kamenného na listopadovém jednání komise.  TSMO 

zajistili úklid prostoru a sociální pracovníci MMOL pomohli zajistit dvěma osobám ubytování 

 

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 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. 

 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 
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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 

  

 

 

IV. Nové požadavky KMČ 

 

 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
  

 Komise žádá  (9 – 0 – 0) o sdělení , zda je možno instalovat nízký kovový plot okolo dětského hřiště na 

Blanické, stejně jako je tomu u dětského hřiště u Tržnice. Komise také trvá na zdůvodnění, proč je dle 

OMZOH nekoncepční oplocení dětského hřiště. 

 

V. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
 

 žádné 
  

VI. Různé 

 
 Členové komise si zvolili termíny jednání komise městské části pro rok 2020. Dále také diskutovali 

možnost instalace nových košů na psí exkrementy a také přidání odpadkových košů.  

 Členové komise přejí občanům krásné a veselé prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do 

nového roku 2019. 

 

VII. Ukončení 
 

          
Jednání ukončeno v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 8. 1. 2020 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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