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Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

3. července  2019 
 

 
 

I.      Zahájení, prezence a  schválení  zápisu     
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Ověřovatelem zápisu odsouhlasena 

Barbora Boráková (8 - 1 - 0). Přítomni byli Binder, Blaťáková, Boráková, Brtnová, Cetkovský, Domácí, 

Knápek, Prstek, Šnajdrová. Nepřítomni byli Bolek a Živcová. Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří 

Šotola. Jako host se zúčastnil pan petr Pastucha.  

Komise odsouhlasila program zasedání.  
                      

II. Hosté 
 Ještě před  vstupem pana Šotoly informoval předseda Binder KMČ o tom, že kontaktoval Krajskou 

hygienickou stanici ve věci potkanů v přednádraží. Zástupce MP Šotola informoval KMČ o současném 

stavu přednádraží -  instalován vyšší počet nástrah, nízký keřový porost byl prořezán, ofic.cestou 

z magistrátu SMOL proběhla výzva ČD, aby provedli deratizaci na svých pozemcích. 

Zástupce MP Šotola dále doporučuje žádat TSMO o častější vývoz přeplněných odpadkových košů u 

nádraží, zvláště vždy po víkendu. 

 Na dotaz člena KMČ Knápka ohledně kontrol MP na lávce u Bristolu z hlediska zajištění 

neukázněných cyklistů informoval zástupce MP Šotola o tom, že kontroly MP v této oblasti probíhají, 

není však možné zajistit stálou přítomnost MP během dne. 

 

III. Požadavky KMČ splněné/ v jednání 
 KMČ žádá, aby do plánu na r. 2019 byla zahrnuta výměna zeminy i zeleně do betonových květináčů ve 

vnitrobloku Masarykova, Zeyerova, Blanická a Na Bystřičce - požadavek z 5. 9. 2018 – úprava 

květináčů bude zahrnuta do projektu estetizace dle rozhodnutí KMČ na schůzi 2. 5. 2019 – čekáme na 

realizaci 

 KMČ žádá o zrušení dvou laviček na ulici Zeyerova u křížení s ulicí Blanická, které nejsou 

v bezprostředním okolí chodníku, běžnými občany nejsou využívané a sdružují se na nich závadové 

osoby. Komise dále navrhuje přesunutí těchto laviček po jejich opravě k dětskému hřišti na Černé cestě 

(umístění označeno na přiložené fotografii). Přítomné lavičky jsou od hřiště hodně vzdálené, vyskytují 

se na nich často závadové osoby a je kolem nich nepořádek. Nejsou tak tedy využitelné rodiči s dětmi. 

- prozatím bez vyjádření 

KMČ také žádá o vytipování vhodného místa k přesunutí kontejnerů na plasty ze Zeyerovy ulice dle 

přiloženého plánku. - prozatím bez vyjádření 

KMČ žádá o přidání alespoň 2 ks odpadkových košů bezprostředně k lavičkám na chodníku ulice 

Kaštanová v úseku mezi dětským hřištěm U Bystřičky a MŠ Na Bystřičce (podél plotu MŠ) - prozatím 

bez vyjádření 

KMČ žádá o obnovu žlutého značení v ulicích dle zaznačení na přiložené mapě - prozatím bez 

vyjádření 

KMČ žádá o rekonstrukci ulice Nezvalova dle regulačního plánu, především pak opravy stavu 

chodníků. - prozatím bez vyjádření 

 KMČ pro zmírnění dopadu bezdomovectví navrhuje odstranění laviček v prostoru přímo před budovou 

nádraží. - prozatím bez vyjádření 

 KMČ také  ze stejného důvodu navrhuje vysekání nízkých keřů v prostoru před masnou u platanu. - 

splněno 
KMČ žádá odbor městské zeleně o přizpůsobení frekvence a výšky seče aktuálnímu stavu trávníku a o 

citlivější přístup k seřezávání keřů (viz šípkový keř Dukelská-Praskova). - prozatím bez vyjádření 

 Na základě komunikace bývalé vedoucí odboru kultury s předsedy KMČ předseda poslal návrh na 

odbor kultury na vytvoření nového přístřešku pro popelnice v ulici U Soutoku 2, včetně obrazové 

dokumentace ilustrující současný tristní stav. Prosíme o informování o stavu tohoto návrhu a jeho 

případné realizaci. – prozatím bez vyjádření 
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IV. Nové požadavky KMČ 

 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství: 

 KMČ žádá o zvýšení frekvence vyvážení malých odpadkových košů v prostoru v přednádraží. 

 KMČ žádá o specifikaci termínu vývozu popelnic na bioodpad na ul. Praskova. 

 

Odbor dopravy a územní komunikace: 

 Komise žádá o revizi a nápravu současného stavu propadlého chodníku mezi domy na ulici 

Kosmonautů 7-8. 

 

Odbor investic 

 Komise žádá odbor investic ve spolupráci s DPMO o bližší informace k plánovanému přemístění 

odstavu tramvají ze Sokolské na Fibichovu. 

 

V. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
          
Odbor majetkoprávní: 

 

 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně nájmu nemovité věci ve vlastnictví 

SMOL, konkrétně parc. č. st. 214. při ulici Černá cesta, na které se nachází budova ve vlastnictví 

společnosti Komunitní centrum Hradisko s.r.o. této společnosti za účelem sjednocení vlastnictví.   

KMČ ve věci prodeje zaujala negativní stanovisko v poměru 1-0-8. Odůvodnění: v současné době jsou 

všechny okolní pozemky ve vlastnictví SMOL a z důvodu budoucího koncepčního řešení KMČ 

navrhuje tento stav ponechat. 

 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOL, konkrétně 

části pozemku parc. č. 609/5 při ulici Hálkova za účelem zbudování parkovacích stání. Komise pro 

odkoupení pozemku od SMOL hlasovala negativně v poměru 0-1-8. Dle KMČ by nebylo možné 

v budoucnu objektivně zajistit parkování rezidentů okolních domů.  

 

VI.  Různé 

 
 KMČ na podnět člena Knápka navrhuje, aby byl položen gumový koberec na lávku u Bristolu 

z důvodu omezení hlučnosti.  

 Členové komise požádali členku KMČ Borákovou, aby na příštím jednání Komise PPO zjistila, zda se 

bude v rámci PPO opravovat také most přes Bystřičku na Masarykově ulici. 

 KMČ odsouhlasila změnu termínu příštího zasedání ze září na 28. 8. 2019. 

 Členové komise se navzájem informovali o doručení balíčku určeným jubilantům.  

Jubilantům, které se jim nepodařilo opakovaně zastihnout, vhodí členové KMČ do schránky vzkaz, aby 

si vyzvedli balíčky na příštím jednání komise dne 28. 8. 2019 od 17:00.   

 

VII. Ukončení 
 

          
Jednání ukončeno v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 28. 8. 2019 od 17:00.  

 
 Zapsala: Mgr. Barbora Boráková 

Upravil a schválil: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., předseda KMČ, svatopluk.binder@email.cz      

Ověřil(a): Mgr. Barbora Boráková 
           
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z)  =  pro : zdržel : proti 
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