
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

1.6.2010 
 
 

I. Zahájení  
 

Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání 
v 17:00 hod v zasedací místnosti Jungmannova 25.  

 
 

II.  Prezence  
 

Přítomni: viz prezenční listina
 
 
     III.     Schválení zápisu z minulého jednání  
 

Přijat zápis z minulého jednání dne 4.5.2010  
 
 
          IV.    Otevřené body: 
 
KMČ žádá 
- odbor dopravy o: 

• řešení zpomalení dopravy před ZŠ Hálkova – vyvěšeno na úřední desce – 
trvá předpoklad realizace opatření do 30.6. – bod v plnění 

• instalaci zábran proti najíždění řidičů do zeleně na rohu ulice Zeyerova (mezi 
kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce) - požadavek z 5.1.2010– bod trvá 

• KMČ žádá o pomoc při řešení špatného technického stavu na veřejné 
komuni-kaci, která není ve vlastnictví  SMO - před prodejnou Albert na rohu 
ul.Březinova x tř.Kosmonautů (rozbité schodiště a dlažba) – provedena oprava 
před cca 12 dny – již dva dny po tzv.opravě dlažba opět uvolněna - požadavek 
z 2.3.2010 - bod trvá 

- odbor život.prostředí o: 
• opravu rozbitých laviček na ul.Charkovská a před MŠ Na Bystřičce – 

požadavek z 2.3.2010 - bod trvá 
• instalaci odpadkového koše (tyčový s horním cigaretovým sběračem) do 

travnatého pásu na roh ulice Božetěchova za křížením s ulicí Jungmanovou (na 
straně SPŠE a VOŠE) - požadavek z 4.5.2010 - bod trvá 

 
 



 
V. Nové záležitosti: 

 
    V.1     Odbor životnního prostředí 
 
 Informace o zahájení vodoprávního řízení – snížení hladiny řeky Moravy o 60 
cm z důvodu opravy stavidla za mostem na Witgensteinově ul. v termínu 24.7. – 
4.9.2010 
  

 
   VI.     Úkoly:  

  
Odbor život.prostředí – KMČ žádá o úřední výzvu politickým stranám, kandidujícím 

do poslaneckých voleb 2010, o odstranění volebních materiálů, rozmístěných 
mimo úředně povolené plakátovací plochy ( na návrh p. Teplíčka) 

Odbor dopravy – KMČ žádá o opravu chodníků zvláště před pracovištěm MmO na 
ul.Štursova a dále na ul.Nezvalova – od křížení s ul.Březinovou po křížení 
s ul.Zeyerovou. V případě dalších oprav chodníků příp.vozovek (Březinova 
???) v lokalitě (obdobných provedené opravě v ul.Zeyerova před ZŠ a MŠ tj. 
přeskládání obrubníků a dlaždic a následné doplnění živice na vozovce) KMČ 
preferuje zvážit zúžení stávajících chodníků a rozšíření vozovky - částečně 
povede k odstranění nových poruch v důsledku najíždění vozidel (reakce na 
připomínku pí.Domácí)  

 
 
         VII.   Různé:  

 
Hosté na jednání 
         pí.Klčová a Tychtlová – byl jim sdělen stav ohledně nástavby bývalé 
výměničky v ul.Nezvalova a informovány o negativním stanovisku KMČ ke snahám 
o nástavbu nad objektem Kosmonautů 21 (Mamka a Sportbar); 
 p.Dolák – předseda SVJ Křižíkova 1,3 – sděleno stanovisko KMČ k pozemku 
ve vnitrobloku za výše uvedenými domy.    
 
 
          VIII.  Ukončení  
 

Jednání ukončeno v 17: 35. Příští jednání KMČ se bude konat dne 27.7.2010 
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Jungmannova 25. 

 
 
Zapsala: Jaroslava Kosová 
 
ing. Evžen Horáček,předseda KMČ 14 


