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Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

1. července 2020 
 

 
 

I. Zahájení, prezence a  schválení  zápisu     
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková, Bolek, 

Boráková, Brtnová, Knápek. Nepřítomni Prstek, Schneiderová, Živcová  a Domácí (omluveni). Červnový 

zápis schálen 6 - 0 - 0. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Bolek  (6 - 0 – 0). Jednání se zúčastnil i 

zástupci MP Jiří Šotola a  hosté z řad občanů, konkrétně paní  Abrahová a občan, který si nepřál být 

uveden.  

 

II. Hosté 

 Paní Abrahová žádá MP o častější kontroly u hřiště na Blanické. Zástupcem MP jí bylo vysvětleno, že 

kontroly jsou v této lokalitě již nyní prováděny časteji na základě červnové žádosti komise městské 

části. Paní Abrahové doporučuje v případě rušení nočního klidu volat MP. 

 Paní Abrahová žádá po komisi přidání zastávky linky X na zastávce Na Špici.  

 Paní Abrahová žádá jménem občanů ulice Na Bystřičce o náhradu stromů plánovaných ke kácení 

v rámci rekonstrukce lávky přes Bystřici stejnými stromy, tudíž lípami. 

 Další neuvedený občan žádá přidání dodatkové značky ke značce zákazu zastavení před školou 

Hálkova a to s úpravou platnosti značky od po-pá 7 - 17 hod. 

 Občan dále žádá o kontrolu stavebního odboru ve věci znečištění vozovky a okolním vozu nákladními 

vozy obsluhujícími stavbu na ploše Moravské vysoké skoly Olomouc. 

 

III. Požadavky KMČ splněné/ v jednání 
 KMČ žádá o přidání alespoň 2 ks odpadkových košů bezprostředně k lavičkám na chodníku ulice 

Kaštanová v úseku mezi dětským hřištěm U Bystřičky a MŠ Na Bystřičce (podél plotu MŠ) - prozatím 

bez vyjádření 

 Na základě komunikace bývalé vedoucí odboru kultury s předsedy KMČ předseda poslal návrh na 

odbor kultury na vytvoření nového přístřešku pro popelnice v ulici U Soutoku 2, včetně obrazové 

dokumentace ilustrující současný tristní stav. Prosíme o informování o stavu tohoto návrhu a jeho 

případné realizaci. – prozatím bez vyjádření 

 Dále také žádáme výměnu stávajících odpadkových košů na náměstíčků Jungmannova. V případě 

odstranění těchto košů žádá KMČ o jejich přesunutí k lavičkám podél plotu MŠ na Bystřiččce, u 

dětského hřiště Na Bystřičce – požadavek předán OMZOH 

 KMČ žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5. 

prozatím bez vyjádření 

 Komise požaduje odstranění túje před domem na Jungmannova 20 z důvodu nadměrného výskytu 

potkanů v součinnosti s OMZOH – bez odpovědi 

 Komise žádá projednání  posunu zákazové značky stavby u Gorazdova kostela směrem ke křižovatce 

Pasteurova,Komenského, naproti budovám Gorazdovo 12,11. Vzniklo by tak více parkovacích míst. 

Obyvatelům Nábřeží by se zlepšila obslužnost– bez odpovědi 

 Komise žádá o častější kontroly strážníků MP u laviček okolo  hřiště na Blanické. S teplejším počasím 

se množí výskyt osob narušujících pořádek. Také prosí o instalaci cedule „Hřiště je monitorováno 

kamerovým systémem Městské policie“.  – částečně splněno z hlediska zvýšení kontrol. Komise 

stále trvá na instalaci informační cedule. 
 

IV. Nové požadavky KMČ 

  

Odbor dopravy a územního rozvoje 
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 Komise žádá o vytvoření provizorního přístupu (chodníkem, nájezdovou rampou) k domu na Černá 

cesta 41 pro občanku, kvadruplegičku, která v současnosti musí do domu vjíždět ne po chodníku 

končícím u domu Černá cesta 43, ale po jednosměrné komunikaci, navíc v protisměru. 

 Komise žádá o kontrolu dlažby chodníku před trafikou na Masarykova č. 27. Občané si stěžují na 

prohluběn v chodníku, kterou jim prosakuje voda do sklepů. 
 Komise žádá  o přidání dodatkové značky ke značce zákazu zastavení před školou Hálkova, a to 

s úpravou platnosti značky od po-pá, 7 - 17 hod. 

 Komise žádá o přidání zastávky linky X na zastávce Na Špici.  

Odbor stavební 
 Komise žádá o kontrolu stavebního odboru ve věci znečištění vozovky a okolním vozu nákladními 

vozy obsluhujícími stavbu na ploše Moravské vysoké skoly Olomouc. 

 Komise žádá o dosypání zeminy na plochu vzniklou odstraněním betonových obrubníků kdysi 

lemujících pískoviště mezi těmito domy na zeleném prostranství. (Ulice Nezvalova mezi domy 9,15 a 

7,13). Po provedeném odstranění jsou na místě nebezpečné prohlubně. 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
 Komise žádá jménem občanů ulice Na Bystřičce o náhradu stromů plánovaných ke kácení v rámci 

rekonstrukce lávky přes Bystřici stejnými stromy, tudíž lípami. 

 Komise  žádá o instalaci hracího prvku, nerezové skluzavky, na boční stranu navršeného kopečku 

zatravněného hlínou, u dětského hřiště na Černé cestě. Účelem je využít přirozeného sklonu kopečku 

k možnosti sklouzávání se. Nerezová skluzavka by byla vnořena do profilu kopečku a odpadla by tak 

nutnost instalace opěrné konstrukce, kterou by nahrazoval výše  jmenovaný kopeček. 

Technické služby města Olomouce 

 Komise žádá o odstranění náletových travin vrostlých do dlažby na ploše tzv. náměstíčka,mezi ulicí 

Jungmannova a tř. Kosmonautu. Vzhledem k tomu,že se jedná o hlavní páteřní trasu vedoucí do města, 

prosíme o urychlené vyhotovení. 

 Odbor investic 

 Komise žádá informaci ohledně komisí požadovaného přemístění přechodu na křižovatce Dukelská a 

Masarykova třída.  

Městská policie 

 Komise prosí o vstřícnost MP ohledně udělování pokut za nesprávné parkování. Je si vědoma toho, 

že se jedná o přestupek, nicméně žádá o mírnění přístup vzhledem k omezeným možnostem 

parkování způsobenými dopravními omezeními v důsledku realizace protipovodňových opatření.  
 

V. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
 Komise se vyjádřila  souhlasně ( 6 -0 -0)  k žádosti S-SMOL/046034/2020/OMAJ/Kas  o darování 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města, konkrétně  parc. č. 1062/96, ostatní plocha, o výměře 9 

m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Jedná se o darování pilíře mostu pod ulicí Tovární do vlastnictví 

ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

VI. Různé 
 Komise přeje brzké uzdravení naší milé kolegyni, paní Alence Domácí. Dále jsme popřáli vše nejlepší 

k narozeninám naší neméně milé kolegyni, Báře Borákove. 

 

 

VII. Ukončení 
          
 Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:00. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat 

první prázdninový den 2. 9. 2020 od 17:00.  

 
 Zapsal: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 

 Upravil a schválil: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., předseda KMČ, svatopluk.binder@email.cz      

Ověřil(a): Bc. Jan Bolek 
           
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z)  =  pro : zdržel : proti  
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