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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 08/20 z jednání dne 3. srpna 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, J. Gottwald st., I. Švancarová, Mgr.
Přerovský, Ing Váňa, Ing Podracký, Mgr. Chmelík, Ing arch Schneider
Nepřítomni: P. Hloužek, S. Losert
Hosté: Strážník Tomáš Arnošt - MPO
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ.
Bez připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 9 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
V. Otevřené body- vývoj.
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ 3.Urgence: Byly vzneseny podněty občanů a to opakovaně, na osazení
bankomatu některé banky v centru Starých Hodolan. Starší občané mají
problém s výběrem hotovosti a přitom zde byl bankomat několik desítek let.
Prosíme MMO o jednání s některou z bank po uklidnění situace.
Stále nereagováno
b/ 2.Urgence: Komise upozorňuje na nebezpečné suché stromy :
1/ v oblasti dětského hřiště na Bělidlech- ul. Bendlova, kdy hrozí pád
suchých větví i jednoho stromu. Je nutný urychlený zásah.
2/ Na ulici Horova u zahrádek je suchý jehličnan
3/ ul Bystrovanská u domu č. 59 – 2 suché topoly –hrozí úraz
Nereagováno, kromě bodu 3, který byl projednán osobně s Ing Koláčkem
c/ Urgence:Komise rovněž žádá MMO o změnu typu lesa z hospodářského
na lesopark alespoň 50 m od hranic obou hřišť oběma směry – bez reakce
d/ Urgence: Občané Staré Vísky důrazně žádají odpovědné odbory o
alespoň nápravu havarijního stavu chodníku na jedné straně Staré Vísky a
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o srovnání a zasypání výmolů v nezpevněné komunikaci tamtéž. Ulice je
značně frekventovaná a hrozí zde úrazy. Bez reakce
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:- Zvláštní užívání ul. Táborská 17 8.7.-6.8.2020 – 8,5 m2 –lešení
- Zvláštní užívání ul. Hodolanská 15 15.7.-30.6.2021 – 3+1 m2 –reklama
- Zvláštní užívání ul. Vaníčkova +Za Humny 3.8.-15.8.2020 – 6+22,5 m2
–vodovod a kanalizace
- Zvláštní užívání ul. Lermontovova 20.7.-10.8.2020 – 4+1 m2 –kabel
- Zvláštní užívání ul. Bendlova 27.7.-30.6.2021 – 0,56 m2 –reklama
- Zvláštní užívání ul. Pavelkova 27.7.-31.10.2020 – 540 m2 –bus
zastávka
- Zvláštní užívání ul. Libušina 9 28.7.-15.8.2020 – 8,5 m2 –kontejner
b/ Majetkoprávní záležitosti
Komise byla informována odborem majetkoprávním o nevyhovění
žádostí na prodej pozemků v k.ú. Hodolany parc.č. 808/1 a vyhovění prodeje
parc.15/30 a vyhovění firmě Barton Trading s.r.o. o směně pozemků. v k.ú.
Hodolany.
V rozporu s názorem komise pak nevyhověla žádosti na prodej části pozemku
parc.č. 230/1 v k.ú.Hodolany Mgr Cupákové z důvodu veřejného prostranství
- 1. Žádost k prodeji zahrady na parc. 787/1 ve výměře 840m2 u Horovy
ulice za účelem výstavby rodinného domu
Komise prozatím nesouhlasí a žádá o doplnění, zda proběhlo
majetkové řízení o výběru uchazeče např. obálkovou metodou
- Hlasování: pro 9 členů, 0 proti, 0 zdržel se
- 2. Žádost k prodeji zahrady na parc. 120/10 v k.ú.Bělidla ve výměře 214
m2 u ulice Beneše Třebízského panu Fischerovi a paní Žižkové za
účelem užívání zahrady, kterou měl otec p. Fischera v pronájmu
Komise souhlasí
- Hlasování: pro 9 členů, 0 proti, 0 zdržel se
VIII/ Různé
- Opětovně upozorňujeme občany, že od 20. července do 31. srpna
2020 bude zcela uzavřena lávka ev.č. L09- pro pěší přes řeku Bystřici
z ul. Bystrovanská na Prokopa Holého z důvodu plánované opravy
nevyhovujícího stavu lávka a nájezdů k ní.
- Ulice Purkyňova -po nadměrné autobusové dopravě opětovně rozsáhlé
díry v komunikaci včetně části kolem školky. Nutná řádná - ne jen
„zaplácání“ díry lopatou s asfaltem. Vydrolený štěrk poškozuje
zaparkovaná auta, je nutné jej uklidit!!!
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- Na základě výzvy KMČ č.1 o potřebě vzniku obecně závazné vyhlášky
o rušení klidu v nedělích a ve svátky ( sekačky, cirkulárky apod.).
Komise doporučuje tuto projednat v zastupitelstvu.
- Komise upozorňuje na opětovné stání zejména zahraničních kamionů u
Celnice na Sladkovského ulici. Do vybudování záchytného parkoviště
města doporučuje umístění kontejneru na odpad popř. přenosného
záchodu, neboť je okolí zamořováno exkrementy a odpadky.
- Komise žádá o prověření vzniku nového kasina na ul. Jiráskova
( bývalé Sedlo). Při vzniku Casina z bývalého divadla bylo občanům
slíbeno zástupci magistrátu, že ostatní herny budou zrušeny a další
nebudou povolovány.
- Při výstavbě RD na budoucí ulici Mačákova dochází k napojování na
nevyhovující kanalizaci v ulici Vaníčkova a Za Humny, která je dle
tvrzení občanů beze spádu a domy jsou již nyní chráněny zpětnými
klapkami. Komise žádá, aby bylo prověřeno zda jsou tyto práce
v souladu se stavebním povolením a vyjádřením OVAK .
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18,30 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
ve středu 2.9. 2020 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova 9.
Zápis zapsala I.Švancarová a vytvořil: Ing. Miloslav Stankuš

