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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 03/20 z jednání dne 4. března 2020
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni: Ing Stankuš, J.Smékal, P. Hloužek, J. Gottwald st., S. Losert,
I. Švancarová, Mgr. Přerovský, Ing Váňa, Ing arch Schneider, Ing Podracký,
Mgr. Chmelík
Nepřítomni:
Hosté: Strážník Tomáš- MPO, Klimeš Jan
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ.
Bez připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 11 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
-Komise byla seznámena s programem jednání. Bez připomínek .
Hlasování: pro 11 členů, 0 proti, 0 zdržel se
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Situace týkající se náhradní autobusové dopravy a parkování na zelených
plochách byla řešena dalším společným jednáním 14.2.2020 na Magistrátu
města za účasti všech zainteresovaných stran.
Další jednání bude 12.3. Komise se zabývala přípravou na toto jednání.
b/ Na výzvu občanů opakovaně komise žádá o prověření změny uličních
svítidel na ul. Prokopa Holého, kdy svými rozměry brání průchodu po
chodníku s kočárky.
-Bylo prověřeno na místě p. Nezhybou dle něj se jedná o investici spojenou
s rekonstrukcí chodníků. Komise se pokusí zařadit do plánu investic.
c/ ochranné zábradlí u restaurace Mačák se rozpadá – jeden díl leží na zemi.
Bude opraveno současně se zábradlím na druhé straně.
d/ Komise se shodla na požadavku na úpravu provozu světelné signalizace
na Hodolanské a Divišově ulici. Žádáme správce o vyhodnocení situace a o
vypínání signalizace na přechodech pro chodce v době nízkého provozu (
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v noci, v soboru a v neděli ) dle zkušenosti provozovatele. Zbytečným
zastavováním vozidel dochází ke zhoršování ovzduší. – ODUR konzultuje s
DI PČR a bude informovat
e/ Komise žádá o provedení reklamace opravy lávky přes řeku Bystřici u tzv.
„druhého splavu“ kde dochází k separaci nátěrů ocelových konstrukcí.
- Bude řešeno reklamací u dodavatele
f/ -Komise prosí MMO aby urgoval u ŘSD ČR obnovení jednání s firmou Auto
Čechák na odstranění zbytků železniční vlečky na ul. Hodolanská. -nebyla
podána žádná zpráva, ale na komunikaci se objevily signální nástřiky na
ostrých hranách
g/ Komise urguje opravu chodníku na Rolsberské ul., která byla přislíbena již
v minulém roce při rekonstrukci silnice.
Dle vyjádření ODUR bude oprava provedena v březnu tohoto roku.
h/ Na křížení ulic Hodolanská a U Ambulátoria chybí bezbariérový přechod
pro chodce, který brání přístupu hendikepovaným z podchodu „ Myší díra“ na
chodník.
ODUR provede šetření na místě a bude komisi informovat
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ 3.Opakovaná urgence -Komise prosí o sdělení, zda existuje typový
projekt na vybudování oplocení , popř. vybudování zpevněných ploch
kolem nádob na tříděný odpad.? Rádi bychom tento projekt uplatnili
v rámci případné estetizace v dalším roce. - Nebylo reagováno
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:- Zvláštní užívání komunikace Vaníčkova 12 u parc. 17
26.2.-25.3.2020 - 18 m2 -lešení
- MMO oznamuje, že u domu č. 16 ul. E.Krásnohorské bude do 15.3.
vykácen z důvodu bezpečnosti jírovec, který bude nahrazen listnatou
dřevinou o průměru kmene 14-16 cm do 30.11.2021.
b/ Stanovisko k prodeji pozemků
- Odborem majetkoprávním byl oznámen souhlas k pachtu par. 46/2 -187
m2 manželům Navrátilovým-Farského 8.
- Pan Josef Endl žádá o prodej pozemků za účelem parkování
automobilů parc. 824/3 ( 1187 m2) a 824/73 (266 m2) a nájem
pozemků1065 (473m2), 1066 (817 m2) a 824/73 (80 m2) v k.ú.
Hodolany.
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Komise nesouhlasí s prodejem, protože se jedná a o již žadateli pronajaté
plochy pro účel parkování a o koupi pozemku má zájem rovněž i jiný subjekt.
Plocha je dle nás strategickou důležitou plochou se záchytným parkovištěm
na příjezdu do města blízko MHD. Rovněž část plochy slouží jako příjezdová
komunikace do ul. Fügnerova a ke sběrovému dvoru a je zde i prostor pro
kontejnery tříděného odpadu. Plochy pro nájem jsou jednak důležitý
přístupový chodník na ulici Lipenskou a zelené plochy se vzrostlou zelení.
Proto komise zásadně nesouhlasí s prodejem a dalším nájmem.
Hlasování: pro 11 členů, 0 proti, 0 zdržel se
- Pan Martin Lachmann žádá o prodej části pozemku za účelem
parkování automobilů k hotelu parc. 824/3 ( 398 m2) v k.ú. Hodolany.
Komise nesouhlasí s prodejem, protože se jedná mimo jiné o koupi
pozemku, kde má zájem rovněž i jiný subjekt. Plocha je dle nás ale
strategickou důležitou plochou se záchytným parkovištěm na příjezdu do
města blízko MHD. Rovněž část plochy slouží jako příjezdová komunikace
do ul. Fügnerova a ke sběrovému dvoru a je zde i prostor pro kontejnery
tříděného odpadu.
Proto komise zásadně nesouhlasí s prodejem.
Hlasování: pro 11 členů, 0 proti, 0 zdržel se
- Pan Mgr Martin Minář žádá o prodej části pozemku za účelem
sjednocení pozemku parc. 15/1 ( 7 m2) části pozemku 808/1 ( 116 m2)
v k.ú. Hodolany.
- Komise nesouhlasí s prodejem části 808/1, neboť je pozemek řešen
v již zpracované projektové dokumentaci kompletní rekonstrukce ulice
Stará Víska jako zelená plocha s novými podzemními inženýrskými
sítěmi. Tato plocha respektuje rovněž významný historický charakter
této části města. Proti prodeji části parc. 15/1 nemáme výhrady .
Proto komise nesouhlasí s prodejem části parcely 808/1.
Hlasování: pro 10 členů, 0 proti, 1 zdržel se
VIII. Různé, diskuze
-Komise se zabývala přípravou požadavků na opravu komunikací
v roce 2020. Komise byla informována o finanční náročnosti a pro rok
2020 byl zvolen chodník :
Dokončení chodníku ul. Farského od Klimeckého po ul. Hodolanskou.
V případě, že bude možno získat další zdroje, upřednostňujeme jako
další část ul. Přáslavskou od č. 1 po č. 7.
Hlasování: pro 8 členů, 2 proti, 1 zdržel se
- Na požadavek pana Chovance a jeho návrh na odklonění hlavní
komunikace z Libušiny ul. směrem od Pavelkovy ul. do ul. U Panelárny
pro odklon tranzitní dopravy od ul. Prokopa Holého, kde navrhuje
odklonit dopravu do ul. Bělidelská s tím, že dále bude průjezd zakázán,
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obdržela komise protestní petiční listinu obyvatel Bělidelské ulice.
Komise se s názorem obyvatel ztotožňuje a souhlasí pouze s první
částí návrhu.
Součástí odklonu musí být ale oprava ulice u Panelárny, kde je celá
řada výtluků od nákladní dopravy.
Komise rovněž žádá o provedení měření intenzity dopravy v ul.
P.Holého a dalšího po změně hlavní komunikace. První měření bude
dle vyjádření ODUR zahájeno v březnu 2020.
- Komise upozorňuje, že v rozporu se stavebním povolením vyjíždějí
vozidla ze stavby RD na budoucí ulici Mačákova přes zelenou plochu
na ul. Za Humny, kterou znečišťují. Je nutná kontrola ze strany
stavebního úřadu.
- Komise oznamuje, že ve spolupráci s FC Sigma Hodolany uspořádá
dne 18.4. od 15 hod. akci Ukliďme Česko se srazem u lávky na ul.
Lermontovova. Všechny pomocníky vítáme.
- V rámci problémů s náhradní dopravou ČD komise prosí o opravu
značení přechodu pro chodce na ul. Táborské.
Rovněž upozorňuje na opakované agresivní verbální vyhrožování ze
strany řidičů autobusů vůči občanům, kteří je upozorňují na porušování
dopravních předpisů.
IX. Úkoly
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19.05 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od
17:30 hod. 1.4. 2020 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova .
Zápis zapsala I. Švancarová a vytvořil: Ing. M. Stankuš

