
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 14
Nové Hodolany

Č. 3 / 2022 02. 03. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Svatopluk Binder Ph.D., Lucie Živcová, Alenka Domácí, Bc. Jan Bolek, Mgr. Barbora
Boráková, Ing. Aleš Prstek, PaedDr. Jarmila Blaťáková, Ivana Schneiderová, PhDr.
Vítězslav Prchal Ph.D.

Omluveni:

Hosté: zástupci MP
Petr Kříž (zástupce SVJ Masarykova 22)
zástupci SVJ Hálkova 9 a tř. Kosmonautů 22)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1)Schválení minulého zápisu
2) Volba zapisovatele a ověřovatele
3) Informace od Městské policie a požadavky
4) Vystoupení hostů
5) Projednání žádostí
6) Projednání rozpočtu na rok 2022
7) Různé
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupci MP informovali o zvýšení kontrol na ulici Křižíkova na základě požadavku KMČ, neboť zde mezi
ulicemi Zeyerova a Březinova stojí ilegálně (na chodníku) zaparkovaná auta.

03 Vystoupení hostů

03.1 bytový dům Hálkova

Občané okolních SVJ vedle plánovaného bytového domu na ulici Hálkova 1 přišli vyjádřit  své názory.  Jejich
obavy jsou následující: stínění do nižších pater a tím snížení kvality bydlení,  zvýšení prašnosti během stavby,
překryv linie bytového domu s linií domu Kosmonautů 22, ubrání počtu parkovacích míst, nevyřešený přesun
kontejnerového stání, vjezd do vnitřního parkoviště  bytového domu přes chodník ze strany ulice Hálkova,
nemožnost vstupu na zahradu domu Hálkova 9. Dále vznesli požadavek na revitalizaci zeleně v jejich
vnitrobloku.

03.2 Zastávka vídeňského typu  na Masarykově třídě

Pan Kříž z SVJ Masarykova 22 vyjádřil obavu ohledně nedostatečného odvodnění plánované tramvajové
zastávky. Domnívá se, že může dojít k zatopení okolních sklepů. 
 



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky

Zápis č. 43/2021 ze dne 01. 12. 2021: Klíče od schránky - Před uzavřením
Zápis č. 43/2021 ze dne 01. 12. 2021: Dopravní značení žlutými čarami - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: deratizace - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: namalování žlutých čar - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

dne 2.3.2022 se KMČ 14 Nové Hodolany vyjádřila k žádosti

 
 S-SMOL/224923/2021/OMAJ/Bel  
 
o  prodeji části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha o výměře 89 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
 
následovně: PRO-1  PROTI-3 ZDRŽEL SE- 4. 
 
Komise tedy nevyslovila souhlas s prodejem. Důvodem pro její rozhodnutí je fakt, že se komise necítí
erudovaná  v této záležitosti relevantně rozhodnout. Jako problematický vnímá vjezd do nového domu přes
chodník. Vnímá také stížnosti občanů přilehlých domů, kteří ze svého pohledu nejsou dostatečně informovaní a
s prodejem nesouhlasí.
 

07 Nové požadavky

1 Odvodnění tramvajové zastávky na Masarykově třídě

Z panující obavy o nedostatečné odvodnění chodníku po rekonstrukci a výstavbě požadujeme doložení výpočtů,
že navrhované odůvodnění před domem Masarykova 22 ke kapacitně dostačující.

2 Zpřístupnění hlavního uzávěru vody

Zástupci SVJ Masarykova 22 požadují v rámci rekonstrukce o zpřístupnění hlavního uzávěru vody, který město
dříve zaskládalo dlažbou (je to v ulici Dr. Milady Horákové).

3 Přesunutí koše

Na rohu Masarykova / Dr. Milady Horákové je stojan na kola a za ním špatně umístěný koš. Požadujeme jeho
přesunutí.

4 Zvýšení informovanosti o plánovaných stavbách a rekonstrukcích

Komise městské části požaduje, aby byla ze strany magistrátu včas a průkazně informována o plánovaných
rekonstrukcích veřejného prostoru. Současně s nimi informovat i SVJ a majitele přilehlých nemovitostí.



5 Změna platnosti dopravní značky

Komise požaduje úpravu omezení zákazu parkování naproti budově magistrátu na ulici Štursova 1 pouze po
dobu úředních hodin, aby zde mohli parkovat rezidenti okolních domů. V této lokalitě je nedostatek parkovacích
míst a nově instalovaná značka ubrala další parkovací místa.

08 Obecné informace

Členové komise se dohodli, že rozpočet bude zpracován v tabulkovém procesoru. Plánované investice budou
hlasovány per rollam v průběhu 14 dní, tedy do 17. 3. 2022.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Svatopluk Binder Ph.D.

Zapsal/a:
Mgr. Svatopluk Binder Ph.D.

Ověřil/a:
Mgr. Barbora Boráková


