Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3. listopadu 2021
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková,
Bolek, Boráková, Schneiderová, Prchal, Prstek, Živcová. Nepřítomni byli Brtnová, Domácí. Zářijový
zápis byl schválen (8-0-0) a ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Barbora Boráková (8-0-0).
Jednání se účastnil strážník MP Jiří Šotola.

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 reinstalaci dohledové kamery na budovu celní správy na ulici Blanická k monitoringu
prostoru dětského hřiště na Blanické a přilehlého okolí- provedeno
Komise žádá o instalaci značky Zákaz vjezdu do vnitrobloku na Masarykova-Zeyerova- Blanická- Na
Bystřičce – zatím bez odpovědi.
Komise žádá o zjištění stavu využívání dvou vitrín na křížení tř. Kosmonautů a Březinova vedle
budovy Alberta. Komise eventuálně požaduje jejich odstranění – zatím bez odpovědi.
Komise žádá o provedení deratizace v přednádražním prostoru u budovy ČD Komando – zatím bez
odpovědi.
KMČ žádá o umístění značky slepá ulice na odbočku z Kaštanové k zadnímu parkovišti Mazda (podél
zdi DřevoTrustu). Auta tam zajíždí zbytečně v domnění, že se dostanou k Senimu. (7-0-0) – zatím bez
odpovědi.
KMČ požaduje omezit rychlost na Masarykově třídě i po opravě mostů na 30 km/h. (6-0-1) – zatím
bez odpovědi.
Komise požaduje odstranění laviček v parčíku U jilmu na ulici Charkovská a kpt. Nálepky. (Per
Rollam (7-0-1) – zatím bez odpovědi.
Komise žádá o opravu laviček na ulici Kaštanová v prostoru naproti Moravské střední školy mezi
domy Kaštanová 7 a 9. (7-0-0) – zatím bez odpovědi.
Na základě upozornění občanů KMČ požaduje obnovu uličních cedulí v ulici Neumannova. Po
zateplení fasád nezbyla v ulici jediná cedule s názvem NEUMANNOVA – zatím bez odpovědi.
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Nové požadavky KMČ

III.

Odbor dopravy a územního rozvoje
 KMČ žádá na základě požadavku Mgr. Zuzany Novotné o návrh bezpečného přejíždění cyklistů ulicí
Na Bystřičce přes Masarykovu třídu (Jantarové stezka Eurovelo 9 – Balt - Jadran). Dle zkušeností z
doby, kdy byla Masarykova třída plně průjezdná, byl přejezd v tomto místě nebezpečný. KMČ
navrhuje cyklostezku svést do ulice Zeyerova už od prodejny Sharp. Cyklista bude Masarykovu třídu
bezpečně překonávat na světelné křižovatce Zeyerova/Masarykova, následně odbočí do ulice
Křižíkova, poté odbočí doleva a napojí se na stávající cyklostezku na ulici Kavaléristů (8-0-0).
 KMČ žádá o opravu komunikace k autobusovým zastávkám před hlavním nádražím od tramvajových
zastávek až po kruhový objezd je plná výtluků.
Odbor investic
 KMČ žádá o seznam plánovaných stavebních úprav na Masarykově třídě, které mají být dokončeny v
okamžiku, kdy bude obnoven provoz po ukončení rekonstrukce mostů (8-0-0).
Odbor stavební
 KMČ žádá na základě podnětu ing. Zdeňka Hrbáčka z SVJ Nezvalova 2a SMOL o zaslání informací
k plánovanému parkovišti před LŠU Žerotín (8-0-0).
Odbor životního prostředí
 Komise opětovně žádá o provedení deratizace v přednádražním prostoru u budovy ČD Komando.
Přemnožili se tam potkani (8-0-0).

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání
 žádné
V. Různé
 Předseda informoval komisi o plánovaném výjezdním zasedání RMO, které se bude konat dne 6. 12.
na půdě ZŠ Řezníčkova.
 Komise se usnesla na oficiálním rozsvěcení vánočního stromu před ZŠ Zeyerova, které se bude konat
dne 1. 12. v 16:30. Srdečně zveme všechny občany, zejména rodiče s dětmi.
 Komise projednala požadavky občanů (Mgr. Zuzany Novotné a ing. Zdeňka Hrbáčka). K oběma
zaujala stanovisko, viz výše v sekci Nové požadavky KMČ.
 Na hřiště Orlák byla z prostředků KMČ (69 459 Kč) zakoupena a nainstalována skluzavka
s prolézačkou. Tento hrací prvek si velice pochvalují místní maminky s dětmi, což nás nesmírně těší.

Ukončení


Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat
dne 1. 112. 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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