Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4. března 2020
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková, Bolek,
Boráková, Brtnová, Schneiderová Domácí, Knápek, Prstek. Nepřítomni Živcová (omluvena). Únorový
zápis schálen 10 - 0 - 0. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Bolek (9 - 1 – 0) . Jednání se zúčastnil i
zástupce MP Jiří Šotola a hosté z řad občanů zastupujících SVJ Jungmannova 18, 20, 22, SVJ Masarykova
52 a dále občanky Věra Tomšů a Hana Meszarosová z ulice dr.M. Horákové.

II. Hosté
 Zástupce MP pan Jiří Šotola členy komise informoval o záležitostech týkajících se budoucí situace na
Masarykově třídě i o zavedení možnosti celodenního oboustranného parkování. Také komisi
informoval o shořelém karavanu, který byl zaparkován pod mostem na ulici Tovární a byl využíván
k pobytu osob bez domova.
 Občanky Tomšů a Meszarosová adresovali členům KMČ dotazy ohledně neobsluhování Masarykovy
třídy prostředky MHD po dobu opravy mostů přes řeky Moravu. Komise jejich požadavky adresovala
odboru dopravy.
 Zástupci SVJ Jungmannova 18, 20, 22 vznesli na členy KMČ dotaz ohledně instalace mechanické
zábrany na chodníku před jejich domy. Komise zástupce SVJ informovala o důvodech, proč k tomuto
opatření odbor dopravy přistoupil.
 Zástupci SVJ Masarykova informovali komisi o zamýšleném podání žádosti na MMOL o nájem
parkovacího prostoru, který je řešil jejich tíživou parkovací situaci v dané lokalitě. Zástupci SVJ také
komisi informovali o zvýšené hlučnosti, prašnosti a nedostatečném zajištění bezpečnosti okolí stavby
probíhající na domě na Masarykově tř. 50. Komise požádala odbor životního prostředí o kontrolu.

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
 Komise prosí o úpravu vozovky u ČD Komando v prostoru mezi průjezdem pro autobusy a
tramvajovým pásem – opraveno
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IV.

Nové požadavky KMČ

Odbor dopravy
 Komise městské části požaduje na základě požadavků zástupců z ulice Dr. Milady Horákové
zastoupených Věrou Tomšů a Hanou Meszarosovou, aby byla alespoň v omezené míře zajištěna
dopravní obslužnost území kolem zastávky Na Bystřičce a hlavním nádražím. Především starší občané
jsou výlukou zastávky zbaveni možnosti dostat se k lékaři a dále do města.
 Komise městské části požaduje přečasovat semafor na křižovatce u Žižkova náměstí ve směru
z ulice Husova rovně na ulici 17. listopadu, tak aby déle svítíla v tomto směru zelená. Také komise
požaduje přečasování semaforu u křižovatky u Envelopy při odbočení doleva z ulice 17. listopadu na tř.
Kosmonautů.
 Komise městské části požaduje kontrolu dlažby v prostoru přednádraží mezi ČD Komando a
masnou. Vyskytující se se zde uvolněné dlažební kostky komise navrhuje zalít do betonu.
Komise městské části požaduje zvážení možnosti instalace zákazu vjezdu na Masarykovu tř. a přilehlé
ulice po dobu opravy mostů a umožnění vjezdu pouze vozidlům dopravní obsluhy. Toto opatření by
elimilovalo parkování vozidel nerezidentů a pomohlo by otestovat skutečnou parkovací situaci pro
účely zavedení eventuálního rezidenčního parkování. Návrh umístění zákazů vjezdu je následující:
křížení ulic Březinova-Nezvalova, tř.Kosmonautů –Masarykova tř., Jeremenkova-Blanická, Dr.Milady
Horákové- Kpt. Nálepky, Dukelská-Praskova.
Komise městské části požaduje přemístění přechodu pro chodce na Masarykově tř. mezi křížením ulic
Dukelská a Nábřeží. Komise navrhuje využít uzavření Masarykovy tř. k celkové revizi umístění
semaforů a přechodů pro chodce, aby lépe zabezpečovaly bezpečnost občanů.





Odbor životního prostředí
 Komise městské části požaduje na základě stížnosti zástupců SVJ Masarykova 52 o kontrolu
dodržování hygienických a bezpečnostních limitů u stavby probíhající na domě Masarykova tř. 936/
50.
 Komise požaduje odstranění túje před domem na Jungmannova 20 z důvodu nadměrného výskytu
potkanů v součinnosti s OMZOH.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
 Komise požaduje odstranění túje před domem na Jungmannova 20 z důvodu nadměrného
výskytu potkanů v součinnosti s odborem životního prostředí.

V. Požadavky odborů MmOl k projednání


VI.

žádné

Různé

 Komise by ráda touto formou poděkovala dlouholetému členovi KMČ ing. Janu Cetkovskému za práci,
kterou pro komisi v minulosti vykonal, neboť na své místo člena komise rezignoval. Děkujeme,
Honzo!

VII.

Ukončení

Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:50. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat na
Apríla dne 1. 4. 2020 od 17:00.
Zapsal: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.
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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