Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
27.7.2010

I.

Zahájení a prezence

Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání
v 17:00 hod v zasedací místnosti Jungmannova 25. Prezence viz prezenční listina

II.

Schválení zápisu z minulého jednání

Přijat zápis z minulého jednání dne 1.6.2010

III.

Otevřené body:

KMČ žádá
- odbor dopravy o:
• řešení zpomalení dopravy před ZŠ Hálkova –trvá předpoklad realizace
opatření do 30.7. – bod v plnění
• instalaci zábran proti najíždění řidičů do zeleně na rohu ulice Zeyerova (mezi
kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce) - požadavek z 5.1.2010– bod trvá
• o pomoc při řešení špatného technického stavu na veřejné komuni-kaci,
která není ve vlastnictví SMO - před prodejnou Albert na rohu ul.Březinova x
tř.Kosmonautů (rozbité schodiště a dlažba)– již dva dny po tzv.opravě dlažba
opět uvolněna - požadavek z 2.3.2010 - bod trvá
- odbor život.prostředí o:
• opravu rozbitých laviček před MŠ Na Bystřičce – požadavek z 2.3.2010 - bod
trvá
• instalaci odpadkového koše (tyčový s horním cigaretovým sběračem) do
travnatého pásu na roh ulice Božetěchova za křížením s ulicí Jungmanovou (na
straně SPŠE a VOŠE) - požadavek z 4.5.2010 - bod trvá

IV.

Nové záležitosti:

IV.1

Odbor majetkoprávní

KMČ potvrdila své stanovisko, sdělené kvůli časové kolizi korespondenčně, a
to v záležitostech :
• KMČ nesouhlasí s odprodejem zahrady Speciální mateřské školy na ulici
Blanické do rukou soukromého investora a souhlasí s převodem pozemku do
majetku Olomouckého kraje (zřizovatel SpecMŠ)
• KMČ revokuje své sdělené stanovisko a nesouhlasí s umístěním reklamní
plochy na Gorazdově nám.

V.

Úkoly:

KMČ žádá
- odbor dopravy o:
• opravu chodníku, spojujícího ul.Zeyerovu s mostem pro pěší přes řeku
Bystřičku (podél plotu MŠ Na Bystřičce)
• opravu chodníku v ul.Zeyerově – havarijní stav před sudými čísly 12 – 18
• opravu resp. okolními obyvateli navrhovanou opravu a úpravu chodníku
ve vnitrobloku viz bod VI.1
- odbor životního prostředí o:
• provedení ořezu křovin ve vnitrobloku viz bod VI.
• provedení opatření k likvidaci hlodavců ve vnitrobloku viz bod VI.

VI. Různé:
Host na jednání:
Ing.Zatloukal – zastupující obyvatele kolem vnitrobloku Jeremenkova-Masarykova –
Vrchlického (naproti pošty Olomouc 2) – žádá o pomoc při řešení zvýšeného
množství potkanů ve vnitrobloku z důvodu neudržovaného a propadajícího se
chodníku – zřejmě i vlivem vadného kanalizačního potrubí; současně žádá o
provedení údržby keřové zeleně tamtéž.

Komise městské části žádá příslušné odbory, především odbor
stavební – oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, o
včasnou informovanost občanů i KMČ v případě konání akcí typu
Czech cycling tour 8.-11.7. resp. Olomoucký 1/2maraton 26.6.
Neinformovanost pořadatelů při vlastním průběhu akcí i jejich
evidentně laxní přístup ( např. CCT - Žádost o zvláštním užívání
místní komunikace podána 2.7., povolena 7.7., právní moci nabyla 8.7.
- tedy v den konání akce) svědčí o neúctě a pohrdání nejen orgány
města, ale především občany, jejichž práva byla výrazně omezena a
s ohledem na benevolentnost úředníků tak nebyli občané včas a
dostatečně upozorněni na komplikace, jež budou tyto akce provázet.
Lze s úspěchem předpokládat, že tyto akce nebyly plánovány a
projednávány jen 7 dní před vlastním konáním akce.

VIII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18 : 25. Příští jednání KMČ se bude konat dne 7.9.2010
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Jungmannova 25.

Zapsala: Jaroslava Kosová
ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14

