Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.4.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 1.4.20015 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mgr. Pavel Mezuláník, Mojmír
Hloušek, Jiří Smékal,Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Svatopluk Losert, Ing.
Miloslav Stankuš, Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider,Mgr. Jiří
Čamach, Mgr. Jiří Martiňák, Mgr. Martin Přerovský
III. Hosté
Zástupce městské policie (dorazil později), pan Kopečný.
Pan Kopečný:
 Poprosil o předání požadavku na městskou policii o častější hlídky v
ulicích Na Výsluní, Průchodní, Rolsberská z důvodu časté kriminální
činnosti.
 Dále upozornil, že podchod k autobusovému nádraží je opět poničen
sprejery a polepen různými plakáty, jedná se o vandalství.
 Na chodníku vedoucího od kapličky k přechodu pro chodce (U Mačáka)
na ulici Hodolanská jsou rozbité dlaždičky.
 Poukázal na parkování automobilů před Spořitelnou na ulici Hodolanská.
 Žádá o vybudování nového přechodu na ulici Vaníčkova –Fügnerova.
 Prosí o odstranění betonových kontejnerů umístěných v ulicích Na
Výsluní – Vaníčkova původně určených na květiny, jsou v nich odpadky.
IV. Schválení zápisu z minulé jednání
Předseda zjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byla
stanovena Mgr.Ilona Andrýsková.
V. Rozhodnutí členů komise
A) Předseda komise navrhl pokračovat ve spolupráci se Sokolem Staré
Hodolany např. při oslavách státních svátků. Hlasování: ano 12 členů,
zdržel se 1 člen.

B) KMČ podporuje variantu vytvoření rekreační zóny lesoparku u řeky
Bystřice se skladbou a způsobem výsadby dřevin nesloužící
k hospodářské činnosti, ale pro rekreační účely. Hlasování: ano 13 členů.
C) Členové komise diskutovali o způsobu předání věcného daru od SMOL
při významném životním jubileu. Komise diskusi rozhodla hlasováním.
Pro roznos dárků jubilantům hlasovali 2 členové. Pro předání dárků v
obřadní síni radnice SMOL hlasovalo 10 členů. Hlasování se zdržel 1
člen.
VI. 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.
Pracovníci odboru dopravy přislíbili uplatnění reklamace u zhotovitele
poslední rozkopávky.
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. S problémem byl
seznámen odbor koncepce a rozvoje a byl požádán o návrh koncepčního
řešení.
c) Po kolaudaci bývalého splavu u bývalé lihovarky schází ještě dodělat
zábradlí na nábřežní zdi po proudu řeky. Problematika zábradlí podél toku
bude opět prostřednictvím odboru vnějších vztahů připomínkována u
Povodí Moravy.
d) V ulici Na Výsluní / Vaníčkova je třeba postavit zábrany, aby se nedalo
autem pokračovat dále po polní cestě směrem k ulici Pavelkova. Odbor
dopravy přislíbil, že zjistí, zda by zde bylo možno umístit značku
zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí dopravní obsluze vjezd povolen.
V případě kladných vyjádření značku osadí.
e) Na ulici Trocnovská směrem k podchodu chybí veřejné osvětlení.
Předáno Technickým službám.
f) Na ulici Rolsberská – Za Humny vyznačit žlutou vodorovnou čárou
značku zúžení silnice. Odbor dopravy přislíbil, že zjistí, zda by zde bylo
možno vodorovnou čárou namalovat a v případě kladných vyjádření
zařídí realizaci s podmínkou , že údržbu si již bude zajišťovat komise.
g) Dovézt jednu multikáru recyklátu na ul. Bystrovanskou, jakmile bude
recyklát, majitelé domů recyklát sami rozhrnou po vozovce, na níž jsou

vyjeté koleje od aut. Objednáno u technických služeb a bude realizováno
po zlepšení klimatických podmínek.
h) 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. Úklid provedou TS při jarním úklidu.
VII. Nové záležitosti:
a) Byl přednesen návrh na začlenění požadavku vybudovat parkoviště pro
cca 8 automobilů mezi ulicemi Horova – U Lávky do seznamu
požadovaných investičních akcí.
b) Na ulici Trocnovská je ve vozovce prohlubeň, která se při deštích zaplní
vodou.
c) Městská policie byla požádána o dohled u přechodu přes ulici
Hodolanská u ZŠ Řezníčkova a to po celou dobu rekonstrukce podjezdu
v Pavlovičkách.
d) MP byla upozorněna, že na ulici Purkyňova se povalují injekční stříkačky.
VIII. Úkoly
Předseda zabezpečí organizační záležitosti potřebné pro slavnostní předání
věcného daru jubilantům v obřadním sále radnice.
IX. Různé
Předseda KMČ stručně seznámil členy komise s jednacím řádem komisí
městských částí .
Městské policii byly předneseny požadavky hosta.
KMČ Staré Hodolany a Bělidla bude dávat do vývěsek i jiné informace,
týkající se SMO.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19:20. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 6.5.2015 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.

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

Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

