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Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7. října 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, Schneiderová, Živcová, Prstek. Nepřítomni Domácí (omluvena). Zářijový 

zápis schálen 9 - 0 - 0. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Bolek  (8 - 1 – 0). Jednání se zúčastnil i 

zástupce MP Jiří Šotola.  

 

II. 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) – bude 

provedeno v nejbližší době, již zvoleno místo umístění. 

 Komise opětovně 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– provedeno 

 Komise žádá o zvýšení frekvence vývozu komunálního odpadu na ulici Kavaléristů  -v řešení.  

 Komise žádá o zkrácení výšky živých keřů lemujících komunikaci u hl.nádraží na ulici Fibichova. 

Totéž žádá v oblouku křižovatky Jeremenkova-Masarykova tř. a u Vrchlického - Blanická. Stromy 

výrazně zamezují výhledu aut při odbočování a významně snižují přehlednost a bezpečnost dopravního 

provozu. Díky výšce živých keřů také lze velice špatně vidět přecházející děti na přechodech pro 

chodce. – provedeno 

 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 – provedeno 

 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 – provedeno 
 Komise žádá o provedení deratizace v přednádražním prostoru, konkrétně u keřů u pošty, u budovy 

Komanda, a v keřích před nádražní halou. – předáno firmě zajišťující deratizaci 

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

vozy obsluhujícími stavbu na ploše Moravské vysoké skoly Olomouc. – bez odpovědi 

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

prohlubeň v chodníku, kterou jim prosakuje voda do sklepů – bez odpovědi 

 Komise žádá o přidání zastávky linky X na zastávce Na Špici – bez odpovědi 

 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 – bez odpovědi 

 Komise žádá o kontrolu dopravního značení na Masarykově třídě. V současnosti dochází 

k permanentnímu shazování a přemisťování značek Zákaz zastavení. Prosíme o obnovu umístění 

značek nejméně 1 x týdně anebo o jejich instalaci na sloupy veřejného osvětlení v případech, kdy to 

lze. – bez odpovědi 

 Komise žádá o instalaci značek Zákaz zastavení DZ- B28 na úsek ulice Kavaleristů od ZUŠ k BEA 

lemující nově vybudovaný parčík. – bez odpovědi 

 Komise žádá o namalování žlutých čar před vjezd u domu Masarykova tř. 59. – bez odpovědi 

 Komise žádá o instalaci značky Průjezd zakázán a Pozor, děti do vnitrobloku Zeyerova-Blanická-Na 

Bystřičce-Masarykova tř. – bez odpovědi 
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 Komise žádá o instalaci 2 závěsných houpaček na 2 dětská hřiště (po jedné na každé hřiště) na tř. 

Kosmonautů 3,5 -7,9 a 13,15-19,17. – bez odpovědi 

 Komise znovu žádá o zvážení vybudování světelné signalizace na křižovatce Dukelská-Masarykova 

třída za účelem zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců. Obdobné důvody vedly k instalaci dvou 

semaforů na ulici Hodolanská. – bez odpovědi 

 Komise žádá o odstranění uschlého stromu u Řeznictví Holub na tř. Kosmonautů 11. – bez odpovědi 

 

III. Nové požadavky KMČ 

  

Odbor dopravy a územního rozvoje 
 Komise žádá o obousměrnou instalaci značky Obytná zóna a Pozor, děti do spojovací komunikace ve 

vnitrobloku mezi ulicemi Zeyerova a Na Bystřičce. Na komunikaci se pohybují děti a hrozí jejich střet 

s projíždějícími auty, které si jízdou vnitroblokem zkracují objízdnou trasu. 

 Komise žádá odstranit velký výtluk uprostřed silnice kolem Kauflandu před křížením Štursova ulice / 

Vejdovského. 

 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
 Komise žádá o častější vyvážení velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad u hlavního nádraží. 

Kontejnery jsou přeplněné a zvyšuje se výskyt hlodavců v této lokalitě. 

 Komise žádá o provedení očisty zastávek, košů a dlažby v prostoru přednádraží.  

 Komise žádá vysekat spodní větve stromů v zelené ploše u parkoviště Březinova 7. Jde o stromy a keře 

u plotů zahrad domů Březinova 3 a Březinova 5. Zelená hradba vytváří u plotu krytá místa, která 

využívají lidé bez domova. 

  Komise žádá odstranit křoviny a nahradit je trávou u hospody Campanula (Masarykova/Jeremenkova) 

Jeremenkova 38. Mají u vchodu křoví a lidé chodí do něho vykonávat potřebu. Také se tam házejí 

odpadky. V křovinách žijí potkani. 

  

Odbor investic 

 Komise požaduje umístit zábradlí na Sokolovské ulici naproti brány na hřiště „Orlák“ mezi chodníkem a 

cestou. Zábradlí má zabránit tomu, aby děti spadly do vozovky. 
 

IV. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
 žádné 

 

V. Různé 

 
 Paní Brtnová navrhla, zda by nemohli zástupci fotbalového klubu Sigma Olomouc položit na hrob 

pana Andra, jehož jmého nese Andrův stadión, upomínkový věnec na Památku zesnulých. Předseda 

v této věci již oslovil člena představenstva Sigmy Olomouc.  

 Paní Brtnová navrhla, zda bychom nemohli vyhlásit v rámci estetizace soutěž o nejlépe vyzdobené 

okenní římsy květináči s květinami. 

 

VI. Ukončení 
          
 Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat 

první prázdninový den 4. 11. 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  

mailto:svatopluk.binder@email.cz

