KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 14
Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 4 / 2022

06. 04. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

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

Hosté:

strážník MP Jiří Šotola

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze
Schválení programu schůze
1) Schválení minulého zápisu
2) Volba zapisovatele a ověřovatele
3) Informace od Městské policie a požadavky
4) Požadavky občanů a členů komise
5) Různé
Usnesení:
Schválení programu schůze
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR
Pan strážník MP Jiří Šotola žádá o častější vývoz odpadu v přednádraží. Také žádá o kontrolu likvidace potravin
z přilehlých provozoven.

03

Vystoupení hostů

04

Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Odvodnění tramvajové zastávky na Masarykově třídě - Před uzavřením
Zpřístupnění hlavního uzávěru vody - Před uzavřením
Přesunutí koše - V realizaci
Zvýšení informovanosti o plánovaných stavbách a rekonstrukcích - Před uzavřením
Změna platnosti dopravní značky - V realizaci
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

07

Nové požadavky

1

Častější vývoz odpadu v přednádraží
Komise žádá o častější vývoz odpadu v přednádraží. Stává se, že odpadkové koše před nádražním halou jsou
přeplněné a odpadky pak poletují po celé ploše. Vstupní brána do Olomouce by si zasloužila důkladnější
údržbu, žádáme proto i o vyčlenění pracovníka TSMO pro úklid odpadu v přednádražním prostoru.

2

Kontrola likvidace potravin
Komise žádá o kontrolu likvidace nespotřebovaných potravin a jídel v provozovnách vedle nádražní haly. Svými
zbytky přeplňují popelnice, které pak lákají potkany.

3

Dočasná parkoviště
Komise žádá o oficiální vyjádření, jaká provizorní parkoviště schválená v rámci výstavby protipovodňových
opatřeních budou (a v jaké formě) zachována a která naopak nikoliv. Také žádáme o oficiální potvrzení termínu
jejich rušení, abychom mohli s dostatečným předstihem informovat spoluobčany.

4

Přechod a žluté čáry
V křižovatce na křížení Fibichova versus Hálkova a Jungmannova versus Hálkova stojí pravidelně auta bránící
ve výhledu. Žádáme o obnovu značení žlutých čar a dále žádáme o realizaci přechodu pro chodce na ulici
Hálkova pro zajištění bezpečného přecházení. Dále žádáme o instalaci retardéru před školou.

08

Obecné informace
Členové komise chválí strážníka MP Jiřího Šotolu za jeho excelentní přístup a podněty, se kterými seznamuje
komisi.
Předseda KMČ seznámil členy s proběhlou akcí Ukliďme Česko a ocenil práci pana Aleše Pátka, který se
zásádní měrou zasloužil o organizaci této akce v naší městské části.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022
Datum schválení zápisu: 16. 04. 2022

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

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

Ověřil/a:
Ing. Aleš Prstek

