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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 03/19 z jednání dne 6. března 2019

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala 
pravidelné jednání v 17:00 hod dne  6.3.2019 v zasedací místnosti Klubu 
seniorů na ulici Jiráskova č. 9.  
 
II. Prezence  
Přítomni: Dle prezenční listiny 
Nepřítomni:  
Hosté: - MPO - strážník Arnošt Tomáš 
 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápisu z minulého jednání bývalé KMČ. Zápis byl schválen. 
Hlasování: pro    členů,         proti,      zdržel se   
 
IV. Organizační záležitosti  
Předseda KMČ byl pozván na jednání RMO dne 15.4.2019 
 
V. Otevřené body- vývoj. 
a/ Oprava ulice Purkyňova  
– lokálně opraveno, dle sdělení pana Šolce – odd. údržby komunikací je 
připravována celková rekonstrukce. 
 
b/ špatné parkování vozidel v křižovatkách a místech pro přecházení zejména 
v ulicích za nádražím a v části Bělidla –žádost o provedení žlutého značení a 
osazení značky slepá ulice v ul. E. Krásnohorské 
- urgován pan Lukáš Klevar -odd. dopravního inženýrství a bylo mu zasláno 
upřesnění našeho požadavku. 
 
c/ Pan Smékal upozornil na havarijní stav chodníku mezi ulicí Za Humny a 
přechodem pro chodce směrem k Hornbachu.  
Předseda předal panu Šulcovi na odd. údržby komunikací, který má 
dohodnutu schůzku s  J. Smékalem po upřesnění požadavku. 
 
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 
Předseda navštívil náměstka Mgr. Pavla Hekelu a požádal o pomoc při řešení 
této záležitosti. Současně bude tento problém po dohodě opětovně urgovat i 
ředitel ZŠ Mgr. Palát. 
 
b/Občanky Hodolan žádají zpracování projektu rekonstrukce komunikace, 
chodníků a kanalizace na ulicích Tyršova a Bartošova.  
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Lokální opravy havarijního stavu chodníku předseda objednal na odd. údržby 
komunikací u pana Jaroslava Šulce. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta: 

-Zvláštní užívání komunikace ul. Táboritů 28.2.-9.3 - lešení  

-Informace o kácení dvou lísek tureckých u BD Horova 2 – suché. Přislíbena 

náhradní výsadba na náklady města. 

 
-Vyjádření k částečné uzavírce Purkyňova- výstavba nového plotu u dětského 
hřiště. 4.3.-31.3. 2019 
 

-Pan Lubič poslal informaci o jeho upozornění na nebezpečný otvor na 
Geislerově ulici č.6 z MMO sděleno, že je opraveno, včetně vyčištění 
kanalizace 
 
- Rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pozemku 21 m2 parc.č. 1157 v k.ú. 
Hodolany 
 
- Zvláštní užívání komunikace ul. Rejskova 5  7.3.-31.3 – lešení+kontejner 
 
b/ Majetkoprávní záležitosti  -  
Komise byla požádána o návrh pojmenování nově vznikající ulice z 51 
rodinných domů v oblasti za ulicí Vaníčkovou směrem k výtopně 
Návrh komise :  ul. Tomáše Mačáka – byl to poslední starosta města Hodolan 
a první náčelník Sokola Hodolany,  
Hlasování: pro   8  členů, proti 0,  zdržel se  1 
 
VIII.  Různé, diskuze 
 
-Předseda seznámil členy komise o pokračování jednání mezi firmou KOYO, 
která slíbila dotovat naši oblast, že firmu spojil se ZŠ Řezníčkova. Přislíbená 
dotace pro naši místní část byla zrušena, Dle vyjádření pana ředitele ZŠ bude 
tato dotace spojena s jinými a pomocí ní budou vybaveny učebny více škol pro 
praktické vyučování.  
 
- Návrhy na opravy chodníků v rámci našeho rozpočtu 300.000,- Kč komise 
navrhla dokončení oprav chodníků: 
-ul. Farského cca od domu č. 27 po ul. Hodolanská ( nebo alespoň k ul. 
Klimeckého) s bezbariérovými přechody 
 -ul. Purkyňova od cca od č. 12 po odbočku ke kostelu, včetně nároží.  
 
Předseda předá písemně odd. údržby komunikací 
Hlasování: pro  9   členů, proti 0, zdržel se  0 
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- Upozorňujeme na havarijní stav zábradlí na ul. Hodolanská podél 
komunikace u restaurace Mačák. 
 

- Komise žádá, aby byl prováděn častější úklid kolem nádob na tříděný 
odpad – aktuálně ul. Rejskova a Purkyňova za kostelem. 
 

- Žádáme o vyjádření k plánovanému řešení dopravní situace po dobu 
výstavby 51 rodinných domů „Za Humny“ a i po ukončení výstavby. 
Vjezd a výjezd z ulice Za Humny je již dnes krajně nevyhovující.  
 

- Na ulici Sladkovského je po uzavření plochy Celní správou kritická 
situace s čekajícími a projíždějícími  kamiony, které čekají na otevření 
Celní správy – je nutná kontrola zákazu parkování ve městě do 
případného vybudování, či vyhrazení záchytného parkoviště. 
 

- Komise opětovně upozorňuje na havarijní stav zábradlí nad řekou v ulici 
Libušina, které je v majetku Povodí Moravy. Hrozí úraz dětí. 
 

- Vzhledem k plánované rekonstrukci Hodolanské ulice v roce 2022 
vznese komise prostřednictvím Mgr. Chmelíka oficiální žádost na 
rozšíření tramvajových ostrůvků a bezbariérový přístup na ně. 
 

- Obyvatelé ul. Lermontovova a Příčná prosí, aby MMO požádalo firmu 
Oltrans Dostál, zda by v nočních hodinách nevyužívalo vjezdovou bránu 
na ul. K Mrazírnám, protože je trápí hluk kamionů. 
 

- Komise žádá, aby TSMO provedly vyčištění ulic U Lávka a Horova od 
nánosu bláta a listí - ulice je využívána i chodci. 
 

- Komise žádá o znovu zařazení rekonstrukce ulice Stará Víska, která je 
snad nejhorší ulicí ve městě, dle existující projektové dokumentace. 
Zastupitel pan Lubič přislíbil zajištění dokumentace  a zjištění stávající 
situace v řešení této akce. 

 
IX. Úkoly 

- Ing arch Schneider doplní situování žlutého dopravního značení na ul. 
Matěje z Janova-  obratem splněno 

- Ing Stankuš zjistí prostřednictvím MMO  za jakých podmínek mohou být 
umístěny popelnice na pozemcích města. 

 
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 
17:30 hod. dne 3.4.2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 
č. 9. 
 
Zápis vytvořil:  Iveta Švancarová, Ing. Stankuš 
Zápis schválil:     Ing. Miloslav Stankuš předseda KMČ 24 


