Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
11.3.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 11.3.20015 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal,
Ing.Vlastimil Podracký, Ing.Svatopluk Losert, Ing.Miloslav Stankuš,
Ing.Dagmar Reichová.
Hosté:
Zástupce městské policie, pan Karger.
III. Schválení zápisu z minulé jednání
Předseda se dotázal, zda má někdo námitky k zápisu z minulého jednání.Zápis
byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl optickou většinou zvolen Ing. Miloslav Stankuš.
Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Ilona Andrýsková.
IV. Rozhodnutí členů komise:
KMČ souhlasí se zadáním zakázky na opravu chodníku a obruby na ul. Beneše
Třebízského od č.32 po č.44 a na ul.Farského od ul.Lermontovova po konec
vjezd č.29. Hlasování – všichni pro.
V. Otevřené body
a) V ulici Bystrovanská / Libušina se stále více a velkoplošně propadá. Na
vozovce se tvoří velká kaluž, protože je kanál výše jak vozovka.
b) Parkování v ulici Trocnovská a průjezd touto ulicí je stále obtížnější,
především po umístění zákazu parkování v části ulice, kde auta parkovala
šikmo, a dnes tam smí parkovat pouze autobusy ČD. V ulici a jejím okolí
se rozmáhá parkování na chodnících a na zelených plochách. Prosíme
městskou policii o častější kontroly této lokality.
c) Po kolaudaci bývalého splavu u bývalé lihovarky schází ještě dodělat
zábradlí na nábřežní zdi po proudu řeky.
d) V ulici Na Výsluní / Vaníčkova je třeba postavit zábrany, aby se nedalo
autem pokračovat dále po polní cestě směrem k ulici Pavelkova.
Předseda KMČ zjistí možná řešení otevřených bodů na magistrátu SMO a na
příštím jednání bude komisi informovat.

VI. Nové záležitosti:
a) Na ulici Rolsberská – Za Humny vyznačit žlutou vodorovnou čárou
značení zákazu parkování.
b) Na ulici Trocnovská směrem k podchodu chybí veřejné osvětlení.
c) Dovézt jednu multikáru recyklátu na ul. Bystrovanskou, majitelé domů
recyklát sami rozhrnou po vozovce, na níž jsou vyjeté koleje od aut.
d) Na chodníku před domem na ulici Lipenská č. 13 je nepořádek - rozbité
sklo z tohoto domu. Prosíme technické služby o úklid dle přiloženého
snímku z mapy.
VII. Úkoly
Viz bod V. Otevřené body.
VIII. Různé
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:25. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod. dne 1.4.2015 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Jednání je veřejné.

Zápis vytvořila: Mgr. Ilona Andrýsková
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš

Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

