Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3.2.2016
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 3.2.2016 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Svatopluk Losert,
Mgr.Pavel Mezulánik, Ing. Vlastimil Podracký, Mgr. Martin Přerovský, Ing.
Dagmar Reichová,Jiří Smékal, Ing. Miloslav Stankuš, Ing. arch.Otto Schneider
III. Hosté
Zástupce policie, obyvatelé Hodolan.
IV. Schválení zápisu z minulé jednání
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byla
stanovena Mgr.Ilona Andrýsková.
Hlasování: ano 10 členů, proti 0, hlasování se nezdržel nikdo.
V. Rozhodnutí členů komise
Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti:
A) Hosté uvedli, že vlivem stavební činnosti na vlakovém nádraží dochází v
domech na ulici Táborská k praskání a vlhnutí zdiva.
Pan předseda majitelům bytů doporučil, aby se obrátili na stavební úřad s
žádostí o kontrolu.
B) Hosté uvedli, že kanalizace na ulici Purkyňova, Trocnovská, Táboritů se
propadá.
Pan předseda již požádal o kontrolu kanalizace majetkoprávní odbor.
C) Na ulici Tyršova je propadlý kanál.
Pan předseda požádá TS o kontrolu.

D) Upozornili na nevhodnou dlažbu, kterou jsou vydlážděny schody vedoucí do
podchodu pod vlakovým nádražím. Při deštivém počasí se schody stávají
kluzkými. Dochází k opakovaným pádům občanů.
Dále žádají ČD o úklid podchodu pod nádražím hodinách, kdy podchodem
neprochází množství lidí. Klouže podlaha.
Pan Stankuš podá na ČD připomínku.
Taktéž na schodech vedoucích do podchodu pod nádražím chybí vodorovné
označení.
Pan předseda doporučil občanům, aby se s žádostí o nápravu obrátili na SŽDC.
Žádost na MP o kontrolu:
A) Obyvatelé z důvodu vandalismu a vykrádání automobilů žádají MP o častější
procházení ulic Trocnovská, Táboritů směrem od podchodu pod vlakovým
nádražím.
B)V okolí ambulatoria projíždí na stavbu vlakového nádraží nákladní
automobily po zelené ploše a po chodníku, který je již zničen.
C) Na ulici Dr. Horákové se zdržují bezdomovci a v okolí dělají nepořádek.

VI. Otevřené body
A) Na ulici Trocnovská směrem k podchodu chybí veřejné osvětlení. Předáno
Technickým službám. TS sdělily, že k kabel byl odstraněn a bude nahrazen
novým kabelem tak, aby tam mohlo být v jarních měsících umístěno veřejné
osvětlení.
B) Na chodníku vedoucím směrem od ulice Trocnovská směrem k podchodu
pod vlakovým nádražím je uvolněn poklop od kanálu.
VII. Nové záležitosti
Komise projednala návrhy na drobné opravy. Z prostředků přidělených komisi
bude opraven chodník (bezbariérový sjezd) a umístěny lavičky na ulici Příčná.
Předseda požádá TSMO o předběžný odhad ceny. Požadavky na další opravy
budou upřesněny na dalším jednání KMČ.
Další prostředky komise použije na umístění sloupku, které zamezí vjezdu
automobilů na chodník vedoucí z ulice Trocnovská k podchodu pod vlakovým
nádražím.

Vozovka na ulici Libušina se propadá. Bude nahlášena jako havarijní stav.
Pan Martin Přerovský prověří na odb. koncepce a rozvoje územní plán týkající
se autobusového nádraží a výhledový plán na jeho realizaci.
VIII.Úkoly
Členové KMČ předají koncem měsíce dubna jubilantům dárky.
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.20. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 2.3.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: Mgr. Ilona Andrýsková
Zápis ověřil: Ing. Stankuš Miloslav
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

