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Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7. července 2021 
 

 
 

I. Zahájení, prezence a schválení zápisu 
 

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

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

k méně, než nadpolovičnímu počtu členů komise byla komise neusnášeníschopná. Červnový zápis byl 

neoficiálně s chválen (5-0-0) a ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Aleš Prstek (4-1-0). Jednání se 

účastnil strážník MP Jiří Šotola a host paní Marie Berková. 

 

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. 

 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 – vyřízeno nákupem pletiva z prostředků KMČ. 

 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 – zatím bez 

odpovědi. 

 Komise žádá o odstranění vozidla PEUGEOT 106, SPZ 5E3 8781, dlouhodobě stojícího na ulici 

Blanická naproti MŠ Blanická s vypuštěnými pneumatikami. Taktéž žádá o odstranění dlouhodobě 

stojícího auta s vypuštěnou pneu značky FORD MONDEO, SPZ 4M0 9587, na ulici Charkovská 9 – 

nelze provést, obě vozidla mají platnou STK. 

  

 

III. Nové požadavky KMČ 

 

 žádné 

 

 

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání 

 Žádné 
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V.  Různé 
 Členka komise B. Boráková zajistila výběr skluzavky na dětské hřiště Orlák na Černé cestě a předseda 

Binder zrealizoval její objednávku v předpokládané částce i s instalací v ceně 69 tis. 

 Host paní Marie Berková přišla s požadavkem na osázení travnaté plochy na dětské hřišti Blanická a 

také by chtěla zasadit stromy u křižovatky Kaštanová – Pasteurova, které tam v minulosti byly a jsou 

nyní vykáceny. Také by chtěla kompletně zrekonstruovat komunikaci na Kaštanové.  V otázce 

výsadby stromů komise osloví OMZOH, v otázce rekonstrukce ulice Kaštanové bylo paní Berkové 

vysvětlena geneze této problematiky. Bylo také doporučeno, aby pro případ lokálních oprav občané 

využívali web TSMO, který je k tomu účelu určen a promptně reaguje a realizuje tyto opravy. 

 Pan strážník MP Šotola upozornil na nutnost obnovení žlutých čar v křižovatkách a slíbil poslat, o 

které křižovatky se jedná. Dále uvedl, že bude urgovat reinstalaci mobilní kamery, která v minulosti 

monitorovala prostor dětského hřiště na Blanické a přilehlého okolí. 

 Členové komise se zajímali o stav komisí požadované houpačky, která má být umístěna na tř. 

Kosmonautů. Houpačka je OMZOH již objednána, v současnosti se čeká na její realizaci příslušnou 

firmou. 

 

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

dne 1. 9. 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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