Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2.9.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 2.9.2015 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mgr. Jiří Čamach, Mojmír Hloušek,
Svatopluk Losert,Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Mgr. Martin Přerovský,
Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider, Ing. Miloslav Stankuš.
III. Hosté
Zástupce městské policie.
Obyvatelé Hodolan, pan Sláma.
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 10 členů, 1 člen se hlasování zdržel.
V. Rozhodnutí členů komise
 Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti:
K situaci ohledně zrušených přechodů na ulici Hodolanská předseda komise
řekl, že s jejich zrušením nesouhlasí stejně jako většina obyvatel a že nezná
nikoho, kdo by s jejich zrušením souhlasil. Uvedl , že obdržel několik
emailových zpráv a telefonických rozhovorů, ve které mu své nesouhlasné
stanovisko občané sdělovali. Komise městské části je poradním orgánem rady a
proto stížnosti obyvatel Starých Hodolan a Bělidel přednesl panu primátorovi
zároveň se žádostí o co nejrychlejší nápravu. Pan primátor při této schůzce
vyjádřil pochopení s obtížností situace a přislíbil, že využije všech pravomocí
městské samosprávy k jejímu zlepšení. Díky této snaze byl po jednání
s Krajským úřadem Olomouc obnoven 1 přechod v blízkosti ul.Purkyňova. Další
kroky, které město činí, jsou na webové stránce města www.olomouc.eu a
v tisku. Jedná se především o umístění provizorního světelného přechodu
v místě křížení s ulicí Purkyňova a to do konce měsíce září. Do této doby by

měla situaci v exponovaných časech na místě řešit policie ČR ve spolupráci
s Městskou policií. Dále pak se jedná o zřízení tří světelných přechodů
v celkové investiční výši 5,6 mil Kč s předpokládaným termínem zadání
realizace v listopadu t.r.

Obyvatelé Starých Hodolan se vyjádřili k panujícímu nepořádku na hřišti na
Bělidlech a žádají MP o častější kontroly hřiště z důvodu nocování bezdomovců
na hřišti.
Pan Sláma upozornil na nevhodnost zrušení přechodů pro chodce v Hodolanech.
Dále by bylo vhodné upravit jízdní řády tramvají tak, aby tramvaje navazovaly
na tramvaj č. 4 jedoucí do Hodolan tak, aby lidé stihli přestoupit na tramvaj
jedoucí směrem do Hodolan.
Pan předseda upozorní DPMO.
Požádat odbor dopravy o zapnutí radarového systému na ulici Hodolanská.
Řidiči tam nedodržují předpisy.
VI. Otevřené body
a) V ulici Bystrovanská / Libušina se stále více a velkoplošně propadá. Na
vozovce se tvoří velká kaluž, protože je kanál výše jak vozovka.
Pracovníci odboru dopravy přislíbili uplatnění reklamace u zhotovitele
poslední rozkopávky.
b) V ulici Na Výsluní / Vaníčkova je třeba postavit zábrany, aby se nedalo
autem pokračovat dále po polní cestě směrem k ulici Pavelkova. Odbor
dopravy přislíbil, že zjistí, zda by zde bylo možno umístit značku
zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí dopravní obsluze vjezd povolen.
V případě kladných vyjádření značku osadí.
Pan předseda zjistí aktuální situaci na odboru dopravy.
c) Na ulici Trocnovská směrem k podchodu chybí veřejné osvětlení.
Předáno Technickým službám.
Pan Losert zkontaktuje technické služby.
d) Na ulici Rolsberská – Za Humny vyznačit žlutou vodorovnou čárou
značku zúžení silnice. Odbor dopravy přislíbil, že zjistí, zda by zde bylo
možno vodorovnou čárou namalovat a v případě kladných vyjádření
zařídí realizaci s podmínkou , že údržbu si již bude zajišťovat komise.
Do současné doby značení není.
Pan předseda se opětovně dotáže na odboru dopravy.

VII. Nové záležitosti:
Odbor investic:
Žádost o sdělení 3 akcí, které KMČ požaduje zařadit do rozpočtu seznamu
investic na rok 2016:
KMČ požaduje tyto akce:
1 – zpracování projektové dokumentace na parkoviště pro cca 8
automobilů mezi ulicemi Horova – U Lávky
2 – vyřešit odvod srážkových vod na ul. Libušina.
3 – omezení rychlosti na ulici Libušina na 30 km/h.
Hlasování: ano 10 členů, hlasování se nezdržel nikdo.
stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 62
m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem rozšíření navazujícího
pozemku.
KMČ souhlasí.
Hlasování: ano 10 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o pozemek parc. č. 230/5 zahrada o výměře 152
m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem zázemí rodinného domu ve
vlastnictví žadatele. (předzahrádka???)
KMČ souhlasí
Hlasování: ano 10 členů nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.
Žádost o sdělení stanoviska k pachtu majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 1001 ost.pl. o výměře 96
m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem užívání zeleninové zahrádky
(mezi ul.Horova a U Lávky).
KMČ souhlasí.

Podnět k umístění nádob na separovaný sběr.
Odbor životního prostředí vznesl dotaz na vhodnost umístění kontejnerů
na separovaný sběr poblíž kapličky na ul.E. Krásnohorské. Komise tuto
lokalitu nedoporučuje, kontejnery jsou umístěny v dostatečné
vzdálenosti. U památky by nebyly vhodně umístěny.
Pan předseda osloví majetkoprávní odbor s prosbou- památka byla
zrekonstruována, bylo by vhodné dohlédnout na její údržbu.
Hlasování: všech 10 členů je proti umístění kontejnerů v blízkosti
kapličky, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.

V rámci zvláštní užívání místní komunikace v ulicích Dr. Milady
Horákové, U ambulatoria v Olomouci a to v době od 28.6.2015 do 19.9.2015
byla přislíbena výměna značky B1 za značku B11 (zákaz vjezdu motorových
vozidel). A to proto, aby cyklisté byli povinni sesednout z kola pouze v místě
probíhající stavby. Komise opět prosí městskou policii o shovívavost při řešení
uzavírkou vzniklých situací.
VIII. Úkoly

IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:40. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod, dne 7.10.2015 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořila: Mgr. Ilona Andrýsková
Zápis ověřil: Ing. Stankuš Miloslav
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

