
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 14
Nové Hodolany

Č. 43 / 2021 01. 12. 2021 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Lucie Živcová, Bc. Jan Bolek, Mgr. Barbora Boráková, Ing. Aleš Prstek, PaedDr. Jarmila
Blaťáková, PhDr. Vítězslav Prchal Ph.D.

Omluveni: Mgr. Svatopluk Binder Ph.D., Jana Brtnová, Alenka Domácí, Ivana Schneiderová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze
schválen

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Jednání se účastnil strážník MP, pan Jiří Šotola.

03 Vystoupení hostů
žádné

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
     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 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 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 -  budou odstraněny.
    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 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.
    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). - tato možnost bude prověřena a pokud  ji bude možné
realizovat, zanesena do cyklogenerelu.



     KMČ žádá o opravu komunikace k autobusovým zastávkám před hlavním nádražím od tramvajových
zastávek až po kruhový objezd je plná výtluků - zatím bez odpovědi.
     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).
1) V rámci PPO je předpokládaný termín opětovného zprovoznění tramvajové trati od 07/2022.
Následují tyto související práce:
-        07-09/2022 rekonstrukce tramvajové zastávky u Bystřičky  (ve směru k nádraží) (Nejspíš akce ODÚR
nebo DPMO, a.s.)
-        06-07/2022 dokončení komunikace a chodníku v ulici Blahoslavova II (po ulici Šmeralova) - investor SMOl
-       06-08/2022 dokončení komunikace a chodníku v ulici Nábřeží I (mezi mosty) - investor SMOl
-       06-09/2022 - dokončení komunikace a chodníku v ulici Nábřeží  II (po ulici U soutoku k areálu kasáren 9.
května) - investor SMOl
-        09/2022 - kolaudace náplavek od ul. Šmeralova až k restauraci  Bristol (hlavní stavba - investor Povodí
Moravy, s.p.)
-        09/2022 - oprava ulice Šmeralova v místě od výjezdu ze zařízení staveniště (hlavní stavba - investor
Povodí Moravy, s.p.)  
- jedná se o předběžné termíny, vše záleží na hlavní stavbě PPO
2) Realizace rekonstrukce mostu M 10 přes řeku Bystřici byla dne 6. 12. 2021 ukončena.
3) Na Masarykově tř.  má dojít k výsadbě zeleně OMZOH, přesný termín neznám.
     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)  - zatím bez odpovědi.
     Komise opětovně žádá o provedení deratizace v přednádražním prostoru u budovy ČD Komando. Přemnožili
se tam potkani (8-0-0) - zatím bez odpovědi.

05 Projednávané záležitosti
Navrženy termíny pro jednání v roce 2022:
5. ledna, 17.00 
2. února, 17.00, 
2. března, 17.00, 
6. dubna, 17.00, 
4. května, 17.00, 
1. června, 17.00, 
29. června, 17.00, 
7. září, 17.00, 
5. října, 17.00, 
2. listopadu, 17.00, 
7. prosince, 17.00

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
žádné

07 Nové požadavky

1 Klíče od schránky

KMČ má zájem o klíč od jedné schránky na budově Jungmannova 25, kterou si členové označí a bude sloužit
jako schránka pro zasílání vzkazů

2 Dopravní značení žlutými čarami

Žádáme o dopravní značení žlutými čarami na Černé cestě 47-49.

08 Obecné informace
Občanům přejeme krásné a veselé prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2022.
 
Dále děkujeme naší člence, paní Janě Brtnové, která naši komisi opouští, za dlouholetou práci  pro komisi.
Přejeme ji hlavně hodně zdraví a životního elánu do dalších let.



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 43 / 2021

Zapsal/a:
Mgr. Svatopluk Binder Ph.D.

Ověřil/a:
Mgr. Barbora Boráková


