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Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

5. května 2021 
 

 
 

I. Zahájení, prezence a schválení zápisu 
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Boráková, 

Bolek, Domácí, Blaťáková, Živcová, Brtnová. Nepřítomni Schneiderová, Prstek. 

 

II. Požadavky KMČ splněné/ v jednání 
 Komise žádá o vysazení stromu (jírovec maďal) na ulici Kaštanová uprostřed laviček naproti 

Moravské střední škole – zatím bez odpovědi. 

 Komise městské části požaduje postavení zastřešené zastávky MHD Černá cesta na ulici Sokolovská 

(ve směru Klášterní Hradisko) - zatím bez odpovědi.  

 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 – zatím 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 – zatím bez odpovědi. 

 Komise žádá o instalaci značek Zákaz zastavení DZ – B28 na úsek ulice Kavaleristů od ZUŠ k BEA 

lemující nově vybudovaný parčík – zatím bez odpovědi. 

 Komise žádá o namalování žlutých čar před vjezd u domu Masarykova tř. 59 - zatím bez odpovědi. 

 Komise žádá o zatravnění ploch na místech odstraněných betonových ploch pro kontejnery v rámci 

loňské estetizace na tř. Kosmonautů – zatím bez odpovědi. 

 

III. Nové požadavky KMČ 

 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
 Komise žádá o prořezání vzrostlých keřů šeříku ve vnitrobloku Smetanova 10-12 a Jungmannova 9. 

 Komise žádá o zatravnění ploch po betonových blocích po pískovišti i po přístřešku na popelnice ve 

vnitroblocích na tř. Kosmonautů 9,15 a 7,13, které byly odstraněny loni v rámci estetizace. 

 KMČ žádá na základě podnětů občanů o instalaci zábrany proti odlétání odpadků kolem kontejnerů na 

ulici Na Bystřičce, např. síť nebo pletivo. Plasty i papír od kontejnerů se pak dostávají na bermu řeky 

Bystřice. 

 

Odbor kanceláře primátora – tiskové oddělení 
 Členové komise si opakovaně stěžují, že nedostávají do schránky Olomoucké listy. Prosíme o 

provedení setření u distributora. 

 

 Odbor životního prostředí 
 Komise žádá o vyjádření k převážně cihlové stavební suti, která je během budování náplavky mezi 

mosty Masarykova a Komenského nahrnuta do koryta řeky a splavena vodou. 

 

IV. Požadavky odborů MmOl  k projednání 

 žádné 

 

 

V. Různé 
 Členové komise souhlasí s umístěním skluzavky na dětské hřiště Orlák na Černé cestě. Předseda 

Binder přednese požadavek na OMZOH a bude informovat členy komise.  
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 Členka Boráková informovala členy komise o průběhu jednání Komise protipovodňových opatření. 

 

Ukončení 
          
 Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:20. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat 

dne 2. 6. 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): Mgr. Barbora Boráková 
           
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z)  =  pro : zdržel : proti  
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