Zápis č. 10/2013 z jednání KMČ č. 24 z 6. 11. 2013
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Kasal, Karger, Smékal, Čamach, Hloužek, Lučanová, Losert,
Hosté: Pani Hrdličková a zástupce městské policie.

II. Kontrola zápisu z minulých jednání
1.
2.
3.
4.

Oprava zábradlí na rohu ulic Na Rolsbergu / Lipenská. Úkol trvá.
Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) a
Umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina - úkol trvá
Komise znovu projednávala katastrofální stav zábradlí na ulici Bystrovanská
hned od mostu přes Bystřici Hanáckou Hodolanská/Divišova. Úkol trvá.

III. Nové body diskutované na komisi
1. Opět se vracíme k ořezu dřevin.
- El. Krásnohorské/Hodolanská – strom
- Purkyňova mezi Hodolanská a Šafaříkova – stromy a keře
- Lipenská od Vanničkova po čerpací stanici – keře (už se dá sotva projít po
chodníku)
2. Ulici Na výsluní uzavírají nádoby na květiny, které jsou bez květin, ale zato
plné odpadků. Prosíme Technické služby o nápravu stavu.
3. Komisi byly tlumočeny stížnosti na umístění volebních uren volebních okr. 6364 v prvním poschodí ZDŠ Řezničkova. Ve volebním okrsku se nachází
domov důchodců a mnozí měli problémy se k urně dostat. V některých
případech (tom, kdo si řekl) byla urna snesena do přízemí. K tomuto účelu
byla u vchodu zřízena služba. Přesto KMČ prosí pana tajemníka o umístění
uren, při dalších volbách, v přízemí.
4. Komisi byla předána upoutávka na HODOLANSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK.
Jarmark bude 30.11.2013 od 9:00 do 17:30 v tělocvičně ZŠ Řezničkova 1.
Tímto za pořadatele všechny srdečně zveme.
5. Komise spolu s dalšími občany Hodolan navrhuje, na městském pozemku č.
805/9 v katastru Hodolany, ul. Rejskova, postavit dvě až tři lavečky a
odpadkové koše. Důvodem je skutečnost, že pro děti ze školky na ulici
Purkyňova 3 se jedná o jediný k hraní vhodný pozemek, který se dá
dosáhnout, aniž by děti musely křížit frekventovanou komunikaci.

IV. Další

Na 31. 10. 2013 byli do hospody U jelena pozváni obyvatelé z ulice Rejskovy a
Bartošovy za účelem zjištění nálady ohledně pronájmu části městského pozemku č.
805/9 v katastru Hodolany, ul. Rejskova Občanskému sdružení pro pomoc
potřebným za účelem výstavby nájemního domu o 3 bytových jednotkách. Jelikož se
obyvatelé obávají vzniku další ubytovny v Hodolanech, informovali se mezi sebou a
na schůzi se dostavilo přes stovku obyvatel Hodolan a Bělidel (Přesný počet není
možno zjistit, protože mnozí lidé odešli, protože se do hospody už nevešli.)
Z této schůze vyšel jednoznačný závěr a to je rozhořčení obyvatel Hodolan a Bělidel
nad důsledky množství ubytoven na jmenovaných územích.
Vysoký počet ubytoven, heren a sběren surovin jsou pro Hodolany a Bělidla velkou
zátěží. Především kriminalita se pomalu stává neúnosnou. Vykradená auta, zahrádky
a ukradená jízdní kola už lidé nehlásí, protože jediný výsledek takového nahlášení je
dopis od policie o odložení případu. Další problém je ve spojení ubytovna / sběrna.
V lesíku okolo Bystřice Hanácké pálí někteří obyvatelé ubytoven kabely a nově i
pneumatiky (obsahují ocelové dráty). Vypálené kovy potom odnáší do blízkých
sběren. Když do sběrny donesou třeba ledničku, tak jsou odmítnuti. Na to konto
odnesou ledničku do háječku a tam vše co není kovové odstrojí a vypustí provozní
kapalinu. Podle toho lesík okolo říčky a říčka sama vypadá. Místo, které by mělo
sloužit obyvatelům města k oddychu je zdevastováno.
Návrhy komise na zlepšení situace jsou:
-

Omezení počtu ubytoven a jejich kapacit
Omezení počtu sběren surovin a zbylým sběrnám zakázat výkup
vypálených kovů
Zkulturnění lesíku okolo Bystřice Hanácké, jeho zprůhlednění odstraněním
podrostu
Odstranění parovodu je bohužel požadavek jehož splnění se
z technických a finančních důvodů v brzké době nedočkáme (vyjádření
majitele parovodu)

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 4. 12. 2013 v 17:30
prostorách restaurace U Mačáků na ulici Hodolanská.
Jednání je veřejné

V Olomouci, 14. 11. 2013
Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

