KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 14
Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 29 / 2022

05. 01. 2022 / 12:00 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Mgr. Svatopluk Binder Ph.D., Lucie Živcová, Alenka Domácí, Ing. Aleš Prstek, PaedDr.
Jarmila Blaťáková, Ivana Schneiderová, PhDr. Vítězslav Prchal Ph.D.

Omluveni:

Jana Brtnová, Bc. Jan Bolek, Mgr. Barbora Boráková

Hosté:

Jiří Šotola, MP.

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze
1) Vyjádření zástupce MP
2) Projednání požadavků odborů
3) Diskuse

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR
Jednání se účastnil strážník MP, pan Jiří Šotola. Vznesl požadavek na deratizaci přednádražních prostor a
obnovu žlutého dopravního značení v križovatkách.

03

Vystoupení hostů

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 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 domyKaštanová 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 má zájem o
klíč od jedné schránky na budově Jungmannova 25, kterou si členové označí a bude sloužit jako schránka pro
zasílání vzkazů - v realizaci.
KMČ žádá o dopravní značení žlutými čarami na Černé cestě 47-49 -bude provedeno v jarních měsících.

05

Projednávané záležitosti

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06

1 ) Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravního inženýrství a MHD byl vedením zaúkolován
zpracováním zóny s omezenou rychlostí (zóna 30) v oblasti Nových Hodolan. Týká se oblasti vymezené ulicemi
Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Kosmonautů.
Jde tedy o snížení rychlosti vozidel v ulicích Masarykova, Dukelská, Kaštanova, Kpt. Nálepky, Dr. Milady
Horákové, Dukelská, Wanklova, Charkovská, Kaštanova, Nábřeží, U Soutoku, Praskova, Na Bystřičce,
Zeyerova, Křižíkova, Březinova, Nezvalova.
Za Tř. Kosmonautů ulice Jungmannova, Smetanova, Hálkova, Božetěchova, Štursova, Fibichova a
Vejdovského.
Tř. Kosmonautů bude bez omezení rychlosti vozidel.
Cílem návrhu úpravy provozu je zklidnění provozu ve zmíněné lokalitě Nových Hodolan v souvislosti
s otevřením nového mostu v ul. Masarykova a zřízením nové tramvajové zastávky vídeňského typu U Bystřičky
ve směru k hlavnímu nádraží.
Komise souhlasí s navrhovaným řešením.
2) Z důvodu zachování počtu parkovacích stání v ulici Kpt. Nálepky doporučuje ODUR ponechat stávající
jednosměrný provoz v této ulici
Komise souhlasí s navrhovaným řešením. Dle původních informací měla být po ukončení protipovodňových
opatření ulice Kpt. Nálepky zobousměrněna, což navrhované řešení vylučuje. Komise proto požaduje pro
všechny účastníky silničního provozu zvýšení bezpečnosti.
Konkrétně navrhuje zavedení:
Žluté značení na všech kříženích
Osvětlit přechod pro chodce u mateřské školky
Vyřešit jízdu v protisměru na křížení Wanklova / kpt. Nálepky

Nové požadavky

07

1

deratizace
Komise opětovně na základě informací od příslušníka MP žádá o provedení derazitace v přednádraží, konkrétně
v prostorách živého plotu před nádražná budovou a okolo platanů.

2

namalování žlutých čar
Komise žádá o nakreslení žlutých čar zákazu parkování do následujících křižovatek:
Zeyerova / Křižíkova
Březinova / Nezvalova
Hálkova / Jungmannova
Blanická / Zeyerova
Smetanova / Jungmannova
Jungmannova / Vejdovského
Nezvalova / Zeyerova

08

Obecné informace
Předseda seznámil členy komise s financemi alokované komisi pro rok 2022. V jednotlivých kapitolách činí:
300 tis estetizace
65 tis opravy a údržba
50 tis nákup služeb
1 tis občerstvení
150 tis oprava komunikací
Členka komise Jarmila Blaťáková informovala členy komise o akci Oživme Masaryčku, která je plánována na
podzim. Také požaduje opravu části chodníku na Křížíkově mezi Zeyerova / Březinova, který je je v dezolátním
stavu. Předseda Binder tuto záležitost zkonzultuje s příslušným pracovníkem ODÚR.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 29 / 2022
Zapsal/a:
Mgr. Svatopluk Binder Ph.D.

Ověřil/a:
Ing. Aleš Prstek

