Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3.5.2017
I. Zahájení:
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání v
17:30 hod dne 3.5.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence:
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar
Reichová, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk Losert, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Jiří
Čamach, Ing.arch. Otto Schneider
Omluvení: Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Ilona Andrýsková, Mgr.Pavel Mezulianik
III. Hosté:
1/ Zástupce městské policie strážníci Tomáš a Velím: Komise připomíná Městské policii
provádění zvýšené kontroly bezdomovců na hřišti u Bystřičky
2/ Obyvatel Hodolan upozornil na jednání bezdomovců na přednádraží u východu
z podchodu do Starých Hodolan a ve vestibulu nádraží. Zástupce policie sdělil, že problém je
celostátní a pokud je zákon překročen, je řešen.
3/ Náměstek SMO pan Aleš Jakubec se na komisi seznámil se situací v Hodolanech ohledně
nevhodného parkování náhradní autobusové dopravy na ulici Trocnovská a opakovanými
protesty z řad občanů. Pan náměstek slíbil se zabývat touto problematikou.
IV. Schválení zápisu z minulého jednání:
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen. Ověřovatelem
zápisu pro tento měsíc byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byl stanoven Ing.
Vlastimil Podracký.
Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
V. Ořezání přerostlých stromů na ul. Milady Horákové:
Předseda informoval členy o informaci z odboru životního prostředí, že na dané ulici rostou
lípy, které nebyly nikdy radikálně seřezávány na tzv. hlavové řezy nebo jinak tvarované
koruny - např. na čípek. Bezdůvodný hlubší řez do těchto stromů by byl pro tyto dřeviny
totiž likvidační. Výjimkou by byl případ např. s cílem odstranění zlomených nebo uschlých
větví. Předseda pořídil fotografii první lípy a bylo mu přislíbeno odborné posouzení –
případně ořezání daného stromu.
Ke stížnosti obyvatelé ulice M. Horákové na zničenou komunikaci komise zatím neobržela
žádnou informaci.
VI. Nové záležitosti:
Komise obdržela od odboru životního prostředí, odd. péče o zeleň, žádost o stanovisko
(kladné či záporné), týkající se odstranění laviček (2ks), nacházejících se mezi bytovými
domy č.o. 1,3,5,7 na ulici Karla Starého a ulici Hodolanská (před Hruškou). Komise
doporučuje lavičky odstranit.
Hlasování: 5 – ano, 3 – proti, 2 - zdržel se

VII. Rekonstrukce dlažby Hodolanská:
Předseda informoval komisi o výsledku žádosti o rekonstrukci dlažby v části ul. Hodolanská
před ZŠ Řezníčkova.
VIII. Jubilanti
Předseda předal členům komise dárky pro jubilanty, kteří si je nevyzvedli při příležitosti
setkání pořádaném na radnici.
IX. NEVYŘEŠENÉ PROBLÉMY KMČ -PŘEHLED
11/2016 Ředitel Základní školy M. Palát požádal komisi o podporu řešení dopravní situace
před školní jídelnou na ulici Řezníčkově, kde pravidelně soukromé automobily blokují
dopravní obsluhu jídelny. Komise urguje.
DOPLNĚNO 12/2016 K řešení dopravní situace před školní jídelnou na ulici Řezníčkově
sděluje magistrát: Odbor koncepce a rozvoje (OKR) již zpracovává návrh dopravního
značení, jeho realizace připadá v úvahu 4/2017. Vzhledem k tomu, že toto doposud nebylo
vyřešeno, komise urguje.
K doporučení zrušit jednosměrný úsek ulice Prokopa Holého v prostoru mezi křižovatkami s
ulicí Bendlovou a Bratří Wolfů: Komise urguje.
01/2017 Komise doporučuje doplnit dopravní značení pro oboustranný provoz cyklistů na
ulicích Smrčkova, Purkyňova, Lermontova a Farského. Komise urguje.
02/2017 Komise žádá dopravní značení omezující rychlost na 30 km/hod na ulici Purkyňova
v prostoru mezi ulicí Fűgnerovou a Šafaříkovou a doplnit značkou Pozor děti. Důvod:
bezpečnost dětí přecházejících na dětské hřiště. Komise urguje.
03/2017 Komise urguje záležitost dopravní značky B28: zákaz zastavení s dodatkovou cedulí
mimo vozidla ČD na ulici Trocnovské. Komise zjistila, že značka je stavitelná (sklopitelná) a
proto žádá o určení zodpovědné instituce a času manipulace k využívání účelu tohoto
prostředku.
Z minulých let existuje nedořešený problém s cyklistickou pseudostezkou přes Hodolanský
most a opravu chodníku na něm. Komise se vynasnaží znovu oživit tento problém.
Komise žádá magistrát o posouzení dopravní situace na ul. Libušina před odbočením do
ulice Ondřejovy v oblasti označené na přiloženém plánku šrafováním. Parkování zužuje
vozovku na jeden jízdní pruh. Bude sledováno.
X. Ukončení:
Předseda ukončil jednání v 18:55. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne
7.6.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zapsal: Ing. Vlastimil Podracký
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

