Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2. června 2021
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Boráková,
Bolek, Domácí, Blaťáková, Živcová, Brtnová, Prstek. Nepřítomni Schneiderová, Prchal. Květnový
zápis byl jednohlasně schválen (8-0-0). Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Aleš Prstek (7-1-0).

II. Požadavky KMČ splněné/ v jednání














Komise žádá o vysazení stromu (jírovec maďal) na ulici Kaštanová uprostřed laviček naproti
Moravské střední škole – zatím bez odpovědi.
Komise městské části požaduje postavení zastřešené zastávky MHD Černá cesta na ulici Sokolovská
(ve směru Klášterní Hradisko) - zatím 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 – zatím 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 – zatím bez odpovědi.
Komise žádá o instalaci značek Zákaz zastavení DZ – B28 na úsek ulice Kavaleristů od ZUŠ k BEA
lemující nově vybudovaný parčík – zatím bez odpovědi.
Komise žádá o namalování žlutých čar před vjezd u domu Masarykova tř. 59 - zatím bez odpovědi.
Komise žádá o zatravnění ploch na místech odstraněných betonových ploch pro kontejnery v rámci
loňské estetizace na tř. Kosmonautů – zatím bez odpovědi.
KMČ žádá na základě podnětů občanů o instalaci zábrany proti odlétání odpadků kolem kontejnerů na
ulici Na Bystřičce, např. síť nebo pletivo. Plasty i papír od kontejnerů se pak dostávají na bermu řeky
Bystřice – vyřízeno nákupem pletiva z prostředků KMČ.
Komise žádá o vyjádření k převážně cihlové stavební suti, která je během budování náplavky mezi
mosty Masarykova a Komenského nahrnuta do koryta řeky a splavena vodou – v současné době se
ještě budou provádět mikropiloty a jelikož prostor pro vrtnou soupravu není dostatečný, je
dosypán prostor levé bermy pro vytvoření plošiny. K tomu jsou použity bourané materiály
(cihly) přímo z původní nábřežní zdi, takže není do vody vkládán cizí materiál. V červenci bude
srážka vody a bude veškerý materiál odtěžen a odvezen na skládku.
Komise žádá o prořezání vzrostlých keřů šeříku ve vnitrobloku Smetanova 10-12 a Jungmannova 9 –
projednáno s OMZOH, bude provedeno místní šetření a eventuální ořez.
Komise žádá o zatravnění ploch po betonových blocích po pískovišti i po přístřešku na popelnice ve
vnitroblocích na tř. Kosmonautů 9,15 a 7,13, které byly odstraněny loni v rámci estetizace – zatím bez
odpovědi.

III. Nové požadavky KMČ
Odbor dopravy a územního rozvoje

 Komise žádá o odstranění vozidla PEUGEOT 106, SPZ 5E3 8781, dlouhodobě stojícího na ulici
Blanická naproti MŠ Blanická s vypuštěnými pneumatikami. Taktéž žádá o odstranění dlouhodobě
stojícího auta s vypuštěnou pneu značky FORD MONDEO, SPZ 4M0 9587, na ulici Charkovská 9.

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání
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 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc: část pozemku parc. č. 120/1 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc. Komise se vyjádřila SOUHLASNĚ.

V. Různé

 Členové komise souhlasí s umístěním skluzavky na dětské hřiště Orlák na Černé cestě. Členka komise
B. Boráková zajistí výběr skluzavky i s cenovými nabídkami a předseda Binder poté zrealizuje
objednávku.
 Komise doporučuje spoluobčanům, aby před samotným vhozením krabic do kontejnerů na papír tyto
krabice rozšlapali anebo roztrhli a tím zmenšili jejich objem.

Ukončení


Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:20. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat
dne 7. 7. 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): Ing. Aleš Prstek
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) = pro : zdržel : proti
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