
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7. října 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 2.9.2014  

 

 

II. Splněné resp. odložené požadavky 

 

Odbor dopravy: 

 KMČ žádá o doplnění žlutého vodorovného značení před domem Kaštanova 15 a křížové  

vyznačení ve slepém konci - požadavek z 4.3.2014 – doplněno v závěru září 

 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 - odloženo. 

  

    Odbor život.prostředí : 

 KMČ žádá o vykácení víceméně uschlé břízy v ulici Blanická (naproti č.p.12) – pády suchých 

větví - požadavek z 6.5.2014 – vydáno rozhodnutí o kácení 

 KMČ žádá o posouzení stavu skupiny jehličnanů v parčíku Štursova (zálivka naproti sociál. 

odb. MmOl) a následně provedení úprav (minimálně prořez, vykácení ???) - požadavek 

z 6.5.2014 – zdravot. stav jerlínu (dvojkmen) bude posouzen, ořez ostatních dřevin dle odb.ŽP 

není nutný 

 KMČ žádá o odfrézování kořenové části po provedeném prořezu keřů černého bezu na ulici 

Štursova proti sociál. odboru  - požadavek z 3.6.2014 – dle odb.ŽP bude chemicky 

zlikvidováno 

 KMČ žádá o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci: 

- alej v ulici Jungmanova mezi křížením s Hálkovou a Vejdovského  

- požadavek z 3.6.2014 – dle odb.ŽP budou 3 ks javorů vykáceny 

 KMČ žádá o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci -  požadavek z 3.6.2014: 

- 2 ks naproti školce na Kpt. Nálepky – dle odb.ŽP budou vykáceny celkem 4 ks 

lísky 

- lípa na ul. Štursova před křížením s Hálkovou - dle odb.ŽP bude vykácena 

- 1 ks stromu (suché větve) nad chodníkem u domu Neumanova 1- vlastníci 

pozemku vyzváni k ořezu 

 KMČ žádá o prořez jeřabin na Kaštanové 13,15 -  požadavek z 1.7.2014 – dle odb.ŽP bude 

proveden v zimě ořez 

 KMČ rozšiřuje požadavek o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci -  požadavek 

z 1.7.2014: 

- celkem 4 ks stromů na Kpt. Nálepky v úseku od M. Horákové po křížení 

s Dukelskou – stanovisko viz výše 

- lípa v parčíku Dukelská-Kpt. Nálepky – dle odb.ŽP bude v zimě proveden ořez 

včetně suchých větví.  

 

 

 



III. Otevřené požadavky 

 

    Odbor dopravy: 

 Tř.Kosmonautů – uvolněné a silně popraskané dlaždice od křížení s Vejdovského na pravé 

straně směrem k tř.17.listopadu (u BEA) - požadavek z 7.5.2013 – bod trvá, opravena jen levá 

strana 

 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) - požadavek z 4.2.2014 – 

oprava z prostředků KMČ v období září-říjen 

 KMČ žádá o vodorovná značení v ulici Vrchlického v prostoru za podchodem (blokace vozidel 

TSmO při odvozu odpadů) - požadavek z 4.3.2014 – příslib projednání řešení v dopravní 

komisi 

 KMČ žádá o provedení opravy schodů na obou stranách mostu pro pěší přes Bystřičku (spojka 

Blanická x dr.M.Horákové - požadavek z 6.5.2014 - při osobním projednání na odboru 

doplněno o opravu dlažby na levobřežním nájezdu od Masarykovy. 

 

 

Odbor život.prostředí : 

 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 – bez 

reakce 

 opravu nátěrů vybavení dětského hřiště mezi Kosmonautů 13/15 – 17/19 - požadavek 

z 4.3.2014 

 KMČ žádá o prořez jehličnanů na tř. Kosmonautů na levé straně od hl.nádraží (sudá čísla) po 

křížení s Vejdovského a na pravé straně od prodejny Albert po Vejdovského -  požadavek 

z 1.7.2014. 

 

 

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 

KMČ). 

 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 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. Dle 



informace a zjištění odboru dopravy nejsou majetkem města, doporučeno se obrátit na 

majetkoprávní resp. investiční odbor - požadavek z 4.2.2014 

 KMČ žádá o pořízení nové vitríny komise v ulici Kaštanova - požadavek z 4.3.2014 

 na základě sdělení odboru život. prostředí o nekompetentnosti tohoto odboru k řešení níže 

uvedeného požadavku KMČ z 4.3.t.r. žádá KMČ odbor VVI o zjištění kompetentní osoby za 

MmOl, schopné projednat s Povodím Moravy - majitelem zábradlí kolem břehů řeky Bystřice 

- jeho narovnání a následné udržování (včetně nátěrů) v celém rozsahu od mostu pro pěší na 

Kpt. Nálepky směrem k soutoku s Moravou na levém břehu resp. po pozemky AČR na pravém 

břehu - požadavek z 1.4.2014.  

 

 

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání : 

 

Odbor majetkoprávní : 

 Prodej části parc.č. 113/13 (50 m2) – pozemek pro budoucí výstavbu drážního zařízení Správy 

železniční dopravní cesty - KMČ souhlasí. 

 

 

V. Nové požadavky KMČ: 

 

Odbor život.prostředí : 

 KMČ žádá o posouzení stavu stromů (uschlé, kácení nebo prořez ?) před Masarykova 52, 

mirabelky na ul. Křižíkova u plotu zahrady MŠ Zeyerova, stromu v parčíku na ul.Březinova 

přímo proti vyústění ul. Křižíkova.  

 

 

VI. Různé 

 

 Předseda KMČ při osobním jednání projednal v polovině měsíce září s pracovnicí odb.ŽP 

situaci u Kosmonautů 25 a požádal o odborné posouzení řešení zeleně mezi domem a  

cukrárnou (znečišťování bezdomovci) 

 K plánovanému sjezdu k rod. domu v ul. Na Bystřičce je svoláno na 14.10. jednání na MmOl, 

snahou KMČ je minimalizovat úbytek parkovacích míst v lokalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VII. Ukončení 

Jednání ukončeno v 18:40. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 4.11.2014 

od 17:00 hod. na adrese Jungmanova 25. 
 

Zapsala: Jaroslava Kosová 

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

mailto:ehoracek@seznam.cz

