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Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

12. února 2020 
 

 
 

I.      Zahájení, prezence a  schválení  zápisu     
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Lednový zápis schálen 8 - 0 - 0. Přítomni 

byli Binder, Blaťáková, Bolek, Boráková, Brtnová, Domácí, Knápek, Prstek, Živcová. Nepřítomni 

Schneiderová, Cetkovský. Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola a náměstek Konečný.  
             

II. Hosté 
 

 Pan strážník Jiří Šotola členy komise informoval o záležitostech týkajících se znovuotevření mostu u 

Bristolu a uzavření mostu na Masarykově třídě. V souvislosti se znovuotevřením mostu 27. 2. 2020 

navrhl tyto podněty:  

1) Zrušit možnost parkování na ulici Pasteurova alespoň 5 dní před plánovaným otevřením mostu. 

2) Provést blokové čištění ulic Pasteurova a Husova. 

 Člen KMČ Knápek opět požádal o častější kontrolu stání v zákazu u křížení ulic Masarykova a 

Dukelská v blízkosti přechodu pro chodce. Strážník se členy KMČ diskutovali o možnostech 

přesunutí přechodu, případně o přidání semaforu v době, kdy bude Masarykova třída uzavřena. 

 Členové KMČ také na základě prosby ředitelky ZŠ Zeyerova požádali MP o častější kontrolu volného 

prostranství v okolí této ZŠ z důvodu výskytu závadových osob.  

 Náměstek Konečný vyslechl návrhy členů komise týkající se ulic Nezvalova, Kosmonautů, Kaštanová 

i Masarykova. 

 

III. Požadavky KMČ splněné/ v jednání 
 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 

 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 

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

prozatím bez vyjádření 

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

vyjádření 

 Dále také žádáme výměnu stávajících odpadkových košů na náměstíčků Jungmannova. V případě 

odstranění těchto košů žádá KMČ o jejich přesunutí k lavičkám podél plotu MŠ na Bystřiččce, u 

dětského hřiště Na Bystřičce. 

 KMČ žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5. 

prozatím bez vyjádření 

 Členové KMČ žádají o zviditelnění přechodu na křižovatce Dukelská a Masarykova, také v důsledku 

nedávné dopravní nehody na tomto místě. KMČ navrhuje tato opatření: prodloužení žlutého značení na 

15 metrů před přechodem z obou stran v náhledové straně, aby se zvýšila viditelnost pro chodce i 

motoristy, dále pak označení svislého dopravního značení reflexními prvky a umístění semaforu pro 

chodce. Alternativně navrhujeme přemístění tohoto přechodu pro chodce do blízkosti budovy 

Masarykova 3, kde je větší přehlednost a užitečnost také pro chodce přicházející od řeky – žluté čáry 

nakresleny, zbytek  prozatím bez vyjádření 

 Umístění 2 laviček na hřiště Orlák na Černé cestě – splněno 

 Komise prosí o informace ohledně parkování na Masarykově tříde po dobu, kdy bude během 

rekonstrukce mostu  přes Moravu  v rámci protipovodňových opatření znemožněn průjezd. Bude 
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povoleno oboustranné celodenní parkování v dočasně slepé Masarykově třídě, jak je tomu např. 

v současnosti na kpt. Nálepky? 

 Komise prosí o úpravu vozovky u ČD Komando v prostoru mezi průjezdem pro autobusy a 

tramvajovým pásem. 

 

 

IV. Nové požadavky KMČ 

 

 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
  

 Návrhy KMČ určené k realizaci v rámci prostředků určených na estetizaci: 

 Komise žádá o instalaci nízké kovové opěrné konstrukce pro živý plot okolo dětského hřiště na 

Blanické. (7-1-1) 

 Zasazení nových stromů v těchto lokalitách: vnitroblok Vrchlického – Masarykova, Neumannova u 

asfaltového hřiště namísto původní pokácené třešně, Nezvalova–Zeyerova namísto původního spadlého 

stromu 

 Odstranění betonových kvádrů na popelnice na Nezvalově mezi domy 9,15 a 7,13. Dále také 

odstranění betonových obrubníků kdysi lemujících pískoviště mezi těmito domy na zeleném prostranství. 

 Komise si přeje sběrové soboty zachovat jako doposud na obou místech, nebude se však na nich 

podílet z rozpočtu KMČ (9 – 0 – 0). Dále členové komise žádají zdůvodnění finanční kalkulace odvozu ve 

výši 60 000 Kč za kontejner.   

  

V. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
 

 

VI. Různé 

 
 Předseda Binder informoval členy KMČ o plánované březnové schůzce s členy RMO, kde bude 

adresovat problémy týkající se naší MČ: 

- bude apelovat, aby byl opraven chodník na tř. Kosmonautů mezi ulicemi Vejdovského a Hálkova ze 

společné částky z rozpočtu SMOl ve výši 2,7 mil. na opravu chodníků.  

- bude se informovat o plánech s rekonstrukcí ulice Nezvalova a požádá alespoň o zpracování studie 

řešící parkování a chodníky 

- požádá o opravu ulice Kaštanová (studie již byla v minulosti provedena) 

 Členové komise se dohodli, že do příští březnové schůze se finálně rozhodnou, které chodníky budou 

chtít v roce 2020 opravit. 

 Předseda sdělil komisi termín celostátní akce Ukliďme Česko, který připadá na 4. 4. 2020. Členové se 

dohodli, že na příští schůzi domluví podrobnosti své účasti a lokality, kterou by mohli uklidit. 

 Komise se usnesla na koupi světel na osvětlení plánovaného vánočního stromu  v částce cca 65 tisíc 

 

VII. Ukončení 
 

          
Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 4. 

3. 2020 od 17:00.  
 
 Zapsal: Mgr. Barbora Boráková,  

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

Ověřil(a): Bc. Jan Bolek 
           
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z)  =  pro : zdržel : proti  
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