Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4.4.2018
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání v
17:30 hod dne 4.4.2018 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Ilona
Andrýsková , Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Dagmar Reichová
Omluveni: Bc. Hana Čecháková, Mgr. Jiří Martinák, Mojmír Hloušek, Mgr. Jiří Čamach,
Svatopluk Losert
III. Hosté
Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážník Tomáš
IV. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byl stanoven Ing.
Vlastimil Podracký.
Hlasování: ano 8 členů, proti 0, zdržel se 0
V. Nové záležitosti.
Předseda seznámil komisi s obdrženým rozpočtem na opravy komunikací. Komise
požadovala:
1/ opravu chodníku ul.Purkyňova od Lékárny po ul.Šafaříkova 30/30 tl.6cm
2/ dle výše finančních prostředků ul.Klimeckého od č. 22 směrem k č. 14.
Rozpočet je pro bod 1/ – 211 tis. Kč, pro bod 2/ - jedna strana ulice – 219 tis. Kč, druhá
strana ulice – 171 tis. Kč
Rozpočet přesahuje přidělené finanční prostředky. Chodník dle bodu 1/ je dle komise nutný.
Dle zůstatku peněz doporučuje, aby se provedla jedna strana ulice Klimeckého.
Hlasování: ano 8 členů, proti 0, zdržel se 0
Předseda přečetl odpověď OKR na naše připomínky z ledna 2018:
- Lávka z Hodolan na Bělidla (u dětského hřiště) je někdy používána i motorkáři a proto
komise žádá magistrát o doplnění značky C7a na obou stranách lávky.

OKR: uvedenou informaci prověří.
- Komise opětovně urguje zřízení přechodu pro dětské hřiště na ulici Purkyňova. Je
přesvědčena, že se jedná o výjimečný případ, protože dětské hřiště je přístupné jen přes
komunikaci průchodem mezi zaparkovanými vozidly. Na přivrácené straně u hřiště chybí
chodník a toto je jediný přístup pro děti ze ZŠ i MŠ a značný počet místních dětí, Komise se
domnívá, že pouhé omezení rychlosti situaci zcela nevyřeší.
OKR: V současné době probíhá pro danou lokalitu řízení o stanovení dopravního značení
vymezujícího zónu 30, kde se přechody pro chodce vymezují pouze ve zcela výjimečných
případech.
VII. Připomínky členů komise
Předseda sdělil, že setkání s jubilanty se bude konat 16. 5. 2018 v 15:00 hod.
Členové komise upozorňují na velké díry ve vozovce na ulici U Panelárny. Díry jsou též
v tramvajovém pásu na křižovatce ulic Hodolanská a Purkyňova.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:03. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne
2.5.2018 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: Ing. Vlastimil Podracký
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

PODEZŘELÝ ZÁPACH
Komise sleduje občasný podezřelý zápach podobný pachu
sladu, který v závislosti na směru větru obtěžuje již po léta
občany Hodolan a Bělidel (jistě též občany jiných
městských částí).
Zápach pochází ( pro komisi) od neznámého původce.
V případě výskytu zápachu, mohou občané volat havarijní
službu České inspekce životního prostředí na telefonní
číslo 731 405 265.
Čím více těchto volání bude, tím je pravděpodobnější, že
zmíněný úřad bude tomuto případu přisuzovat vyšší
prioritu.

