
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
4. února 2014 

 
I.         Zahájení, prezence a schválení zápisu 
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod na Jungmanově 25. Prezence dle prezenční listiny. Schválení 
zápisu z jednání dne 7.1.2014  

 
 

II.  Splněné resp. odložené požadavky 
 
Odbor dopravy: 

• zvážit vybudování přechodu na ul. Sokolovská u autobusových zastávek u vojenské 
nemocnice Hradisko- požadavek z 7.1.2014 – již řešeno ve spolupráci s KMČ Černovír, 
Klášterní Hradisko. 

Odbor život.prostředí : 
• KMČ žádá o zahrnutí prořezu stromů v parčíku na ul. Březinova ( před lomenou budovou 

Merrit) do soupisu předjarního prořezu - požadavek z 3.12.2013 – provedeno. 
 
 

III.  Otevřené požadavky 
 
Odbor dopravy: 

• Nezvalova – propad dlažby po výkopech – kontrola prac. TSmO ??? - požadavek z 7.5.2013 – 
kontrola za účasti odb.dopr. MmOl, TSmO a KMČ ještě v průběhu listopadu rozšířená o 
lokality Fibichova, Nezvalova, Kosmonautů vzhledem k povětr.podmínkám bude revize a 
případné opravy počátkem jara 2014 - bod trvá, po sněhu společná kontrola s TS 

• KMČ žádá o kontrolu dlažby před č.p. Neumanova 1 – po výkopech a následném předláždění 
uvolněné dlaždice, nepříjemné zvláště po dešti - požadavek z 1.10.2013 – bude spojeno s výše 
uvedenou kontrolou - bod trvá, po sněhu společná kontrola s TS 

• Tř.Kosmonautů – uvolněné a silně popraskané dlaždice od křížení s Vejdovského na pravé 
straně (u BEA) směrem k tř.17.listopadu - požadavek z 7.5.2013 – bod trvá, opravena jen levá 
strana 

• KMČ žádá po projednání s přísl.orgány umístění dopr.značky „Vjezd pouze pro dopravní 
obsluhu“ do zálivky na ulici Štursova proti sociálnímu odboru magistrátu – nedisciplinovanost 
řidičů vede k ničení zeleně a to i vozidly TSmO, která kvůli špatně zaparkovaným vozidlům 
nemohou plnit své úkoly – požadavek z 1.10.2013 – bod trvá, řeší dopr. komise 

• oprava dlažby (klapaček) na Kosmonautů  především u čp.32-34 - požadavek z 7.1.2014 – 
bude řešeno v závislosti na klimat. podmínkách 

• oprava dlažby (klapaček) u sociálního odboru MmOl na ul. Štursova - požadavek z 7.1.2014 – 
bude řešeno v závislosti na klimat. podmínkách 

• oprava dlažby (vypadlé kostky) na křížení Masarykova-Jeremenkova u přechodu k poště- 
požadavek z 7.1.2014 – bude řešeno v závislosti na klimat. podmínkách 

 
 
Odbor život.prostředí : 

• KMČ žádá odb.životního prostředí (odd.odpad.hospodářství) o zahrnutí výběru stanoviště 
nádob na separovaný odpad mimo vozovku do připravovaného plánu na příští rok a to 



především v ulicích Jungmanova – 2 x stanoviště, Neumanova 1-3, Smetanova (křížení 
s Fibichovou), Nezvalova - 2 x stanoviště - požadavek z 6.12.2012  
– v lednu t.r. sděleno odborem, že probíhá vytipovávání stanovišť  
– dle informace odd.odpad.hospodářství z 16.10.2013 nelze přinutit majitele nemovitostí 
k vybudování stanovišť na komun.odpad – dle názoru KMČ je právě magistrát orgán, který 
může nařídit vlastníkům odstranění odpadových nádob z městských komunikací a tím docílit 
spolupráce při vybudování stanovišť - bod trvá 

• KMČ žádá při příštích sběrových sobotách o umístění kontejnerů na roh ul. dr. 
M.Horákové a Kpt.Nálepky (místo lokality Černá cesta) - požadavek z 7.5.2013 – 
odd.odpad.hospodářství (dopis 16.10.) vzalo na vědomí - bod v evidenci KMČ 

• KMČ žádá o opravu nedávno instalovaného odpadkového koše u křížení Jungmanova – 
Božetěchova - požadavek z 3.12.2013 

• obnovit osázení vhodnými dřevinami v zálivkách chodníku u Kauflandu na ul. Štursova- 
požadavek z 7.1.2014 

• osazení košů na psí exkrementy a to především na úseku ul. Masarykova po Bystřičku, na 
tř.Kosmonautů a v prostoru u LŠU Žerotín na ul. Kavaleristů - požadavek z 7.1.2014. 

 
Odbor majetkoprávní : 

• KMČ žádá o prověření vlastnických práv ke stánku resp. k nájemní smlouvě pod stánkem 
s tiskovinami a tabákem na tř. Kosmonautů mezi bloky 13-15 a 17-19. Stánek dlouhodobě 
uzavřen, okolí znečištěno a znečišťováno osobami bez trvalého bydliště – odpadky, 
vykonávání potřeby za stánkem apod. V případě nemožnosti odstranění resp. výpovědi z nájmu 
žádáme o předání na příslušné odbory za účelem kontroly pořádku okolo stánku – dle 
informace odb.majetkoprávního z října 2012 podána tříměsíční výpověď nájemci, ten fakticky 
nedosažitelný, řešeno právní cestou  –  požadavek z 4.9.2012 - bod v řešení a v evidenci 
KM Č. 

• návazně na výše uvedený požadavek a na základě stížností občanů a potvrzení pravdivosti 
jejich informace příslušníky Městské policie žádá KMČ o zabezpečení vstupu do stánku na 
tř.Kosmonautů, na jehož problematickou existenci upozorňuje KMČ od září 2012. Stánek 
s vylomenými dveřmi je nyní permanentně obydlen bezdomovci resp. jinými osobami bez 
trvalého pobytu, kteří jsou i několikrát během dne vyháněni příslušníky Městské policie (o 
hygienických dopadech v okolí netřeba jistě informovat) - požadavek z 3.12.2013. 

 
Odbor stavební: 

• KMČ důrazně žádá o posouzení umístění předzahrádky u domu Masarykova 56, jejíž 
konstrukce – ??? zábor plochy hrazen i za zimní měsíce ??? -  způsobovala značné problémy i 
technice, uklízející sníh na chodníku. Stávající průchod mezi konstrukcí a stánkem je 
nedostatečný -  požadavek z 5.2.2013. Na základě požadavku KMČ zahájil staveb. odbor 
v květnu řešení nepovolené stavby, dle informace z prosince 2013 pokračují právní kroky - 
bod trvá 
 

Odbor vnějších vztahů: 
• KMČ žádá o zjištění a předání výzvy majitelům elektro skříněk na chodníku před 

Masarykova 56 k jejich opravě – u jedné nepevný kryt, druhá silně vychýlena z osy - 
požadavek z 7.1.2014. Dle informace a zjištění odboru dopravy nejsou majetkem města, 
doporučeno se obrátit na majetkoprávní resp. investiční odbor. 

 
 
IV.  Požadavky odborů MmOl k projednání :  

 
 Odbor majetkoprávní 



• prodej pozemku parc.č. 340 o výměře 20 m2 pro majitele garáže, nacházející se na tomto 
pozemku (dosud nájemní smlouva) - KM Č souhlasí 
 
 

V. Nové požadavky KMČ: 
 

Odbor dopravy:  
• oprava povrchu spojovací cesty z ul.Kaštanová na ul.Charkovská na poz.parc.č. 93/110 

(pozemek v pronájmu města, které se zavázalo jej udržovat) – povrch v části nezpevněn, 
v případě mokra (rozbředlý sníh, po dešti) velmi obtížně průchozí. Spojka využívána jak 
obyvateli sídliště Kaštanova k cestě na tramvajovou dopravu, tak občany z oblasti od 
Masarykovy ul. pro cestu do OD SENIMO (vyšší věk rezidentů) 

• v souvislosti s realizací studie opravy ul.Kaštanová prověřit zakomponování přechodu před 
budovou OLFEDO (vysoká koncentrace studentů, bezpečnější přecházení seniorů) 
 

Odbor koncepce a rozvoje : 
• v souvislosti s dlouhodobým (z pohledu KMČ) neřešením situace se stanovišti na TKO a 

separovaný odpad žádá KMČ o zařazení zpracování studie reálnosti umístění podzemních 
velkokapacitních kontejnerů na výše uvedené odpady pro oblast působnosti komise.  

 
 
VI.  Různé 

 
• KMČ na základě požadavku občanů z ulice Na Bystřičce ukládá předsedovi komise projednat 

s odbory dopravy a životního prostředí řešení situace rozježděné travnaté plochy před domy čp. 
2A, 2B a 4  

• KMČ byla přítomným radním ing.Šimšou informována:  
- o stávajícím stavu projektu dostavby Moravské vysoké školy (prostor Vejdovského x 
Kosmonautů x Kavaleristů)  
- o možnosti požádat o doplnění stávajícího mobiliáře dětských hřišť 

• KMČ se s ohledem na vhodné klimatické podmínky dohodla na kontrole pěších a silničních 
komunikací a podání zprávy o zjištěných vadách na březnové schůzce komise 

• KMČ opakovaně vyzývá občany, aby komisi sdělili své poznatky k potřebě oprav silničních a 
pěších komunikací to buď členům KMČ nebo na níže uvedenou mailovou adresu. V průběhu 
měsíce března budou předány podklady pro opravy k posouzení a následně zahrnuty (dle 
finančních možností) do rejstříku oprav v roce 2014 

• KMČ projednala a schválila dopis náměstku primátora ing.Vlachovi ve věci opravy 
ul.Kaštanová. 
 

 
VII.  Ukončení 

Jednání ukončeno v 18:40. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 4.3.2014 od 17:00 
hod. v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Kosová     
Schválil: Ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14,  ehoracek@seznam.cz 


