Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3. února 2021
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Bolek,
Boráková, Knápek, Živcová, Prstek. Nepřítomni Blaťáková, Brtnová, Schneiderová, Domácí.
Zářijový zápis schválen 6 – 0 – 0. Ověřovatelem zápisu byl zvolen ing. Aleš Prstek (5 – 1 – 0).
Jednání bylo vedeno online formou.

II. Požadavky KMČ splněné/ v jednání

 Komise žádá o přidání dodatkové značky ke značce zákazu zastavení před školou Hálkova, a to
s úpravou platnosti značky od po-pá, 7–17 hod – bez odpovědi
 Komise žádá o kontrolu dopravního značení na Masarykově třídě. V současnosti dochází
k permanentnímu shazování a přemisťování značek Zákaz zastavení. Prosíme o obnovu umístění
značek nejméně 1 x týdně anebo o jejich instalaci na sloupy veřejného osvětlení v případech, kdy to
lze. – bez odpovědi
 Komise žádá o instalaci značek Zákaz zastavení DZ- B28 na úsek ulice Kavaleristů od ZUŠ k BEA
lemující nově vybudovaný parčík. – bez odpovědi
 Komise žádá o namalování žlutých čar před vjezd u domu Masarykova tř. 59. – bez odpovědi
 Komise žádá o častější vyvážení velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad u hlavního
nádraží. Kontejnery jsou přeplněné a zvyšuje se výskyt hlodavců v této lokalitě – bez odpovědi
 Komise žádá o provedení očisty zastávek, košů a dlažby v prostoru přednádraží – bez odpovědi
Komise žádá vysekat spodní větve stromů v zelené ploše u parkoviště Březinova 7. Jde o stromy a
keře u plotů zahrad domů Březinova 3 a Březinova 5. Zelená hradba vytváří u plotu krytá místa, která
využívají lidé bez domova – k 3. 2. 2021 splněno, děkujeme
 Komise žádá odstranit křoviny a nahradit je trávou u hospody Campanula
(Masarykova/Jeremenkova) Jeremenkova 38. Mají u vchodu křoví a lidé chodí do něho vykonávat
potřebu. Také se tam házejí odpadky. V křovinách žijí potkani – odstranění keřů zamítnuto
 Komise žádá odbor o zasazení dvou stromů do parčíku U jilmu dle projektové dokumentace – bude
realizováno v rámci estetizace z prostředků KMČ.
 Komise žádá odstranit pařezy po odstraněných stromech na Nezvalové ul. před tělocvičnou ZŠ
Zeyerova/lípa/ a pařez po smrku před domem Tř. Kosmonautů 15. Případně dosadit stromy novými. –
bez odpovědi
 Komise žádá provést lokální opravy dláždění v celém přednádražním prostoru. Na mnoha místech jak
před nádražím, tak na protější straně jsou dlažební kostky rozvolněné, někde chybí. – bez odpovědi
 Komise žádá provést opravy dláždění chodníku na Tř. Kosmonautů 7–17 od řeznictví směrem k
nádraží cca po American Grill Restaurant – bez odpovědi

Nové požadavky KMČ

III.

Odbor dopravy a územního rozvoje





Komise žádá o lokální opravu chodníku před AGEL na tř. Kosmonautů. Chybí zde kostky a chodník
je rozmělněný.
Komise žádá o obnovu vodorovného značení u kontejnerů na rohu ulice Kaštanová 11–13.
Komise žádá o nové žluté vodorovné značení v rohu křižovatky mezi domu na Černá cesta 47 a 49.
Komise žádá o nové žluté vodorovné značení v křižovatce u památného jilmu na ulici Charkovská.
Vedle jilmu permanentně stávají auta bránící průjezdu ven z vnitrobloku na ulici Charkovská.
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NÁVRH USNESENÍ: Souhlasím, aby z letošního rozpočtu na opravy byl opraven chodník
Masarykova 40–46 mezi ulicemi Zeyerova a Březinova (pravá strana od centra)
Hlasování: 6 – 0 – 0 (schváleno)
o Komise městské části se usnesla dne 3. 2. 2021 na požadavku letošní opravy chodníku na
Masarykova 40–46 v celkové výši 280 tis, která bude hrazena částkou 200 tis z rozpočtu KMČ
a částkou 81 tis z ODÚR.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství





Komise žádá o vysazení stromu (jírovec maďal) na ulici Kaštanová uprostřed laviček naproti
Moravské střední škole.
Komise žádá po očištění dvou pomalovaných laviček na tř. Kosmonautů po levé straně k nádraží
Komise žádá o citlivější ořez keřů na ulici Jugmannova za blokem domů Kosmonautů 12-20 (naproti
knihovně), tak aby keře růží, bezu a jasmínu stihly vykvést.
NÁVRH USNESENÍ: Podporuji žádost SVJ Dr. M. Horákové 13 z 6. 1. 2021.
Hlasování: 6 – 0 – 0 (schváleno)
o Komise podporuje na základě hlasování z 3. 2. 2021 požadavek SVJ Dr. M. Horákové 13 z 6.
1. 2021 na přesunutí nevhodně umístěného okrasného stromu ve nitrobloku Dr. M. Horákové –
Starodružíníků – Praskova.

Odbor investic

 Komise městské části požaduje postavení zastřešené zastávky MHD Černá cesta na ulici Sokolovská
(ve směru Klášterní Hradisko).

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání


V.

Žádné

Různé


Žádné

Ukončení


Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:00. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat
online formou dne 3. 3. 2021 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): ing. Aleš Prstek
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) = pro : zdržel : proti
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