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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

Zápis č. 01/19 z jednání dne 2. ledna 2019

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala 
pravidelné jednání v 17:30 hod dne  2.1.2019 v zasedací místnosti Klubu 
seniorů na ulici Jiráskova č. 9.  
 
II. Prezence  
Přítomni: Ing Stankuš, Mgr.Přerovský, Mgr.Chmelík, Ing Podracký, 
J.Smékal, P.Hloužek, J.Gottwald st., S.Losert, I.Švancarová, Ing Váňa 
Nepřítomni: Ing arch Schneider 
Hosté:  MPO - strážník Arnošt Tomáš 
  FC Sigma Hodolany – Martin Čechovský 

Koyo Bearings - Petr Novák MBA 
 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápisu z minulého jednání bývalé KMČ. Zápis byl 
schválen. 
Hlasování: pro  9  členů,   0   proti, 0  držel se   
 
IV. Organizační záležitosti  
  - 
V. Otevřené body- vývoj. 
a/ Vzhledem k opětovnému silnému provozu náhradní autobusové 
dopravy ČD ulicí Purkyňovou dochází k novým vznikům výtluk. Je nutno 
tyto před zimou opravit.  
– zařazeno do plánu prací TSMO 
 
b/  Komise rovněž upozorňuje, že požadavek na osazení značek, které 
zlegalizují dopravu cyklistů v protisměru jednosměrných ulic. Jedná se 
aktuálně o ulici Smrčkova mezi ul. Jiráskova a Geislerova, ulici 
Purkyňova mezi ul. Hodolanská a Trocnovská a v protisměru mezi ul. 
Jiráskova a Trocnovská a v ulici Tyršova mezi ul. Hodolanská a pokr. 
Tyršova. 
Schváleno Dopravním inspektorátem, nakresleno a 18.9.2018 předáno 
na Silniční správní úřad k vydání rozhodnutí. Dle vyjádření pracovníka 
odboru dopravy by mělo být značení doplněno na jaře 2019. 
 
c/ Členové komise upozorňovali zástupce MPO na množící se špatné 
parkování vozidel v křižovatkách a místech pro přecházení zejména 
v ulicích za nádražím a v části Bělidla v nepřehledném úseku kolem 



2 

 

tiskárny na ulici Matěje z Janova….   a značka IP 10a –slepá ulice v ul. 
Elišky Krásnohorské…. 
-předáno na odbor dopravy 12/2018 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
a/ Přechod pro chodce u dětského hřiště na Purkyňově ulici- byl vznesen 
požadavek o zařazení do plánu investic – zatím bez odezvy 
Komise opakovaně prosí o informaci co se s touto několikrát 
opakovanou žádostí děje. V této oblasti bezprostředně hrozí úraz dětí!!! 
 
VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta: 
V meziobdobí došla na KMČ informace o výkopu v ul. Rejskova, který už 
proběhl, žádost firmy Koyo Bearings ohledně pojmenování zastávky, 
informace o Vyhlášce č. 10/2018 o nočním klidu a prosba Sociálních 
služeb pro seniory o vyvěšení přehledu jejich činnosti.  
 
b/ Majetkoprávní záležitosti  -  
 
c/ další 

- Plán rozdělení části prostředků KMČ,  
Ve spolupráci s FC Sigma Hodolany navrhla komise přispět na tyto akce 
 Nástřik ledové plochy   - 8.000,- Kč 
 Letní kino 05/2019 -   - 8.000,- Kč 
 Dětský den 22.6.2019  - 12.000,-Kč 
 Letní kino pro děti 09/2019 - 8.000,- Kč 

Exhibiční utkání pro seniory  s Bohemians Praha -  24.000,- Kč 
 
Hlasování: pro  10  členů,   0   proti,  0 zdržel se   
 

- Pojmenování zastávky na Pavelkově ulici 
Na základě žádosti ze strany ředitele závodu KOYO, který inicioval 
vybudování nové autobusové zastávky linky 14 u jejich závodu 
komise doporučuje, aby nesla název KOYO. 

 
Hlasování: pro  9  členů,   0   proti,  1 zdržel se   
 

- Rušení nočního klidu  
Komise byla informována o obecně závazně vyhlášce města 
č.10/2018 a možnosti stanovení výjimečných případů, kdy nemusí být 
dodržována. V rámci spolupořadatelství Dětského dne komise žádá o 
zkrácení doby nočního klidu v noci ze dne 22.6.-23.6. 2019 od 24.00 
do 6.00 hod.  
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VIII.  Různé, diskuze 
 

- Paní Švancarová se souhlasem komise žádá o častější kontrolu 
Městské policie v prostoru za nádražím, kde se zdržují bezdomovci 
a mladiství i v nočních hodinách. 
 

- Mgr. Chmelík vznese dotaz Magistrátu města na případnou 
připravovanou rekonstrukci ulice Hodolanské, zejména 
tramvajových ostrůvků. 
 

- Na konci ulice Lermontovovy dochází k rozsáhlému kácení 
vzrostlých stromů. Na žádost některých členů i občanů žádáme o 
zprávu odboru Životního prostředí, zda je toto kácení prováděno 
s jejich souhlasem a jak budou stromy nahrazeny. 
 

- Vzhledem k připravované rozsáhlé výluce ČD komise prosí o 
přípravu svolání jednání zástupců všech zainteresovaných složek 
v době výluky tak, aby se všichni mohli na místě seznámit 
s kritickou situací v této oblasti, zejména v době vlakových výluk. 
Komise se domnívá, že posuzování situace z kanceláří nemůže být 
objektivní. 

 
IX. Úkoly -  
 
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 18,35 hod. Příští jednání KMČ se bude konat 
od 17:30 hod. dne 6.2.2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici 
Jiráskova č. 9. 
 
Zápis vytvořil:  Iveta Švancarová, Ing. Stankuš 
Zápis schválil:     Ing. Miloslav Stankuš předseda KMČ 24 
 

        


