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Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

19. ledna 2021 
 

 
 

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 bylo vedeno 

online formou.  

 

II. Požadavky KMČ splněné/ v jednání 
 Komise požaduje odstranění túje před domem na Jungmannova 20 z důvodu nadměrného výskytu 

potkanů v součinnosti s OMZOH – provedeno v zimním období 

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

vozy obsluhujícími stavbu na ploše Moravské vysoké skoly Olomouc. – odbor stavební provede 

kontrolu 

 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 – provedeno 

 Komise žádá o přidání zastávky linky X na zastávce Na Špici – spojení se zastávkou a centrem je 

dostatečně zajištěno jinými linkami 

 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. – předmětná komunikace nesplňuje podmínky pro instalaci dopravního 

značení „Obytná zóna“ (zvýšené prahy apod.) ODUR osadí na vjezd do vnitrobloku přechodné 

dopravní značení po dobu realizace PPO „Pozor děti“. Po dokončení realizace PPO nechá 

ODUR zpracovat kompletní návrh dopravního značení pro řešení celé lokality přilehlé k ul. 

Masarykova. 

 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. – dětská hřiště byla instalovaná před dvěma lety jako 

investiční akce města rekonstrukce původních DH, a to na základě požadavku KMČ i na 

základě projektu schváleného – vybraného místně příslušnou KMČ. Letos jsme sem umístili 2 

vahadlové houpačky, které nenarušily svým umístěním charakter těchto investičních akcí ani 

ochranná pásma herní plochy s herními prvky. Ale další závěsné houpačky sem již instalovat 

nebudeme – bylo by to spojeno s další investiční akcí – vybudování zákonem stanovených 

dopadových ploch umístěných mimo ochranná pásma stávajících rozmístěných herních prvků v 

hřištích i mimo ochranná pásma inženýrských sítí. KMČ měla možnost si vybrat z dvou návrhů 

dvou různých DH a vybrala si tato současná provedení, které stavěl odbor investic. 

 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. – doporučeno řešit s odborem investic a řízení 

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

 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 – předmětná komunikace 
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nesplňuje podmínky pro instalaci dopravního značení „Obytná zóna“ (zvýšené prahy apod.) 

ODUR osadí na vjezd do vnitrobloku přechodné dopravní značení po dobu realizace PPO 

„Pozor děti“. Po dokončení realizace PPO nechá ODUR zpracovat kompletní návrh dopravního 

značení pro řešení celé lokality přilehlé k ul. Masarykova. 

 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 – realizace přislíbena 

v roce 2021.  

 Komise žádá o častější vyvážení velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad u hlavního 

nádraží. Kontejnery jsou přeplněné a zvyšuje se výskyt hlodavců v této lokalitě– bez odpovědi  

 Komise žádá o provedení očisty zastávek, košů a dlažby v prostoru přednádraží– bez odpovědi 

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 – bez odpovědi 

  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 –  bez odpovědi 

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

Vejdovského  - požadavek na opravu bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. 
 

III. Nové požadavky KMČ 

  

Odbor dopravy a územního rozvoje 
 Komise žádá provést lokální opravy dláždění v celém přednádražním prostoru.  Na mnoha místech jak 

před nádražím, tak na protější straně jsou dlažební kostky rozvolněné, někde chybí. 

 Komise žádá provést opravy dláždění chodníku na Tř. Kosmonautů 7-17 od řeznictví  směrem k 

nádraží cca po American Grill Restaurant. 

 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
 Komise žádá odbor o zasazení dvou stromů do parčíku U jilmu dle projektové dokumentace 

 Komise žádá odstranit pařezy po odstraněných stromech na Nezvalové ul. před tělocvičnou ZŠ 

Zeyerova/lípa/ a pařez po smrku před domem Tř. Kosmonautů 15. Případně dosadit stromy novými. 

Odbor investic 
 Komise městské části požaduje přemístění přechodu pro chodce na Masarykově tř. mezi křížením ulic 

Dukelská a Nábřeží. Komise navrhuje využít uzavření Masarykovy tř. k celkové revizi umístění 

semaforů a přechodů pro chodce, aby lépe zabezpečovaly bezpečnost občanů. 

IV. Požadavky odborů MmOl  k projednání 
 KMČ se vyjádřila souhlasně k: Spisová značka: S-SMOL/282448/2020/OMAJ/Mic ohledně 

žádosti SVJ Masarykova 54 a 56 o nájem části pozemku, nad kterým budou umístěny lodžie.  

V. Různé 
 Paní Brtnová navrhla, že by bylo vhodné po domluvě s umělcem (ak .sochařem Janen Dostálem) 

sochu Stvůra doplnit sochu vhodným podstavcem, aby byl estetický dojem úplný. Totéž by mělo být 

řešeno i u sochy za Terezskou branou. Na zastávce U tržnice směrem k nádraží je velmi nízká lavička 

pro čekající cestující. Je nezvykle nízká a starším osobám i případně nemocným lidem se z ní obtížně 

vstává. Je před Poliklinikou. Měla by být nahrazena vyšší. 

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

online formou dne  3. 2. 2021 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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