Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3.6.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 3.6.2015 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal,Ing.
Vlastimil Podracký, Svatopluk Losert, Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto
Schneider,Mgr. Jiří Čamach, Mgr. Martin Přerovský, Mgr. Jiří Martinák, Ing.
Miloslav Stankuš.
III. Hosté
Zástupce městské policie.
pan náměstek Aleš Jakubec, pan Čechovský, pan Fiala, pan Konečný, obyvatel
Hodolan.
IV. Schválení zápisu z minulé jednání
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byla
stanovena Mgr.Ilona Andrýsková.
Hlasování: ano 12 členů, hlasování se nezdržel nikdo.
V. Rozhodnutí členů komise
A) Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti:
Pan Fiala se vyjádřil k parkovací situaci v ul. Bystrovanská, Horova. V rámci
investičních akcí přednese předseda vybudování parkovacích míst jako prioritu
komise. Dále upozornil na přechod na ulici Hodolanská, kde má hlídkovat PČR
ve všední dny od 7.00 hod do 8.00 hod, v dobu, kdy děti chodí do školy.
Pan Čechovský prosí město o sečení trávy na SMO vykoupeném pozemku od
SK Hodolany (pozemek pro plánovanou investiční akci - dětské hřiště), plevel z
tohoto pozemu se přenáší i na sousední travnatou plochu fotbalového hřiště.
Další host komisi přednesl, že na ulici Rolsberská – Na Výsluní /zúžená ulice/
parkují auta a nelze tam projet. Dále upozornil na výkop a následný vývod
potrubí v ulici U ambulatoria u stezky pro chodce ve Starých Hodolanech.
Předseda prostřednictvím Mgr.Puhače požádá tajemníka úřadu Bc. Večeřu, aby

věc prošetřil stavební úřad. Dále host upozornil na nutnost provést ořez stromů
a keřů podél cyklostezky z ulice Divišova do ulice Bystrovanská.
B) Předseda komise přednesl žádost zaslanou Mgr.Kameným o umístění
přezkoumání závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Olomouckého
kraje č.j. KUOK 64648/2014 ze dne 7.7.2014 k záměru „Provozovna
ANYT crematory“
Komise s umístěním zařízení v tak těsné blízkosti obytných domů nesouhlasí.
Jelikož se jedná o řízení v působnosti státní správy a komise je orgánem
samosprávy, rozhodla se komise žádosti p.Kameného nevyhovět. Případní
zájemci mohou do rozhodnutí nahlédnout u kteréhokoliv z členů komise.
Hlasování: ano 9 členů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti
C) Předseda komise přednesl zaslanou žádost panem Kulczyckim o snížení

rychlosti na ul.Libušina. Komise projednala návrh a doporučuje snížení
rychlosti na ulici Libušina na 30km/hod.
Hlasování: ano 10 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti
VI. Otevřené body
K otevřeným bodům z minulých jednání se komise vrátí po prázdninách.
Ing. Schneider přednesl informaci z magistrátu SMO o tom, že v otázce
dopravního řešení na ul.Matěje z Janova odbor dopravy zatím nevydal
žádné rozhodnutí a že pro pohyb manipulačních vozíků ve vozovce je
nutno mít povolení.
KMČ doporučuje odstranit retardér na ulici Matěje z Janova.
Hlasování: ano 9 členů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti
VII. Nové záležitosti:
Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře
895 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem výstavby rodinného domu
při ul. Horova-Bystrovanská.
KMČ nesouhlasí, protože se domnívá, že další zahušťování výstavby
není vhodné a doporučuje pozemek ponechat za účelem užívání zahrady.
Hlasování: ano 9 členů nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.

VIII. Úkoly
Pan Stankuš připraví doporučení k omezení hluku /sečení trávy/ v neděli.
Dále předseda požádá vedoucí odboru dopravy SMO o řízení dopravy policií
ČR na křižovatce ulic Divišova a Dr.Milady Horákové a to v době od 7- 8
hod a od 15 -17 hod z důvodu nárůstu automobilové dopravy vlivem
uzavírky podjezdu Na špici.
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19:20. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 1.7.2015 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: Mgr. Ilona Andrýsková
Zápis ověřil: Ing. Stankuš Miloslav
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

