Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
7.10.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 7.10.2015 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Svatopluk Losert,
Mgr. Jiří Martinák, Mgr.Pavel Mezulánik, Ing. Vlastimil Podracký, Mgr. Martin
Přerovský, Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider, Jiří Smékal, Ing.
Miloslav Stankuš.
III. Hosté
pan Budínský, pan Zeman, pan Labounek, obyvatelé Hodolan.
Pan Budínský upozornil na parkování výlukových autobusů na ulici Táborská i
na zelených plochách v místě styku ulice Trocnovské a Táborské. Autobusy zde
stojí dlouhou dobu, auta nemají kde zaparkovat. Výlukové autobusy vjíždí do
ulice Trocnovská – Táboritů z ulice Purkyňova a vyjíždí ulicí Geislerova.
V uvedených ulicích je zvýšená hlučnost a dochází k praskání zdiva rodinných
domů. KMČ bude žádat odbor koncepce rozvoje dopravy a odbor dopravy o
přesunutí autobusů výlukové dopravy na ulici Jeremenkova.
Uprostřed ulice Trocnovská je propadlý kanál- pan předseda nahlásí technickým
službám.
Pan Zeman žádal o vyřešení parkování v ulici Želivského, například šikmé
parkování nebo o jednosměrnou ulici. Pan předseda nahlásí na odbor koncepce a
rozvoje.
Dále požádal, zda by bylo možné, aby chodník pro pěší na mostě vedoucí
z Hodolan, Ostravské ulice, přes vlakové nádraží byl vyznačen jako stezka pro
cyklisty i pro pěší. Pan předseda s žádostí osloví cykloskupinu Olomouc.
Pan Labounek, člen Sokolské jednoty, navrhnul při konání lampionového
průvodu spolupráci mezi Sokolem Bělidla a Sokolem Staré Hodolany.
Lampionový průvod se bude konat v úterý 27.10.2015.Sraz účastníků je v 18.30
hod na ulici Táboritů (u školy).
Pan předseda akci nahlásí státní policii.
Hlasování: ano 12 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.

Pan Losert uvedl, že po vybudování cyklostezky na ulici Lermontova je v okolí
vrstva prachu a recyklátu. Pan Losert osloví investora, aby v rámci reklamace u
dodavatele dal okolí do původního stavu. Pan předseda požádá MP o častější
kontrolu cyklostezky z důvodu rychlé jízdy automobilů.
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
 Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti:
K situaci ohledně zrušených přechodů na ulici Hodolanská předseda komise
řekl, že jejich zrušení stále doprovází nejasnosti v oblasti legislativy. Rada
města Olomouce a odbor dopravy se problematikou zabývá.
VI. Otevřené body
 V ulici Bystrovanská / Libušina se stále více a velkoplošně propadá. Na
vozovce se tvoří velká kaluž, protože je kanál výše jak vozovka.
Předseda informoval komisi, že reklamaci uplatnily TSMO a dle jejich
sdělení by oprava měly proběhnout do konce letošního roku. Pokud
oprava neproběhne, komise se k této problematice vrátí po Novém roce.
 V ulici Na Výsluní / Vaníčkova je třeba postavit zábrany, aby se nedalo
autem pokračovat dále po polní cestě směrem k ulici Pavelkova. Předseda
opět přednesl tento požadavek na odboru dopravy. Dále byl tento
požadavek na odbor dopravy předán i z odboru vnějších vztahů magistrátu
MO. Pokud žádná úprava neproběhne, komise se k této problematice
vrátí po Novém roce.
 Na ulici Trocnovská směrem k podchodu chybí veřejné osvětlení.
Předáno Technickým službám. P.Losert informoval, že TS lampu
odstranily, pokud k místu vede el. kabel, nahradí novou lampou.
Pokud místní úprava neproběhne, komise se k této problematice vrátí po
Novém roce.
 Na ulici Rolsberská – Za Humny vyznačit žlutou vodorovnou čárou
značku zúžení silnice. Předseda opět přednesl tento požadavek na odboru
dopravy. Dále byl tento požadavek na odbor dopravy předán i z odboru
vnějších vztahů magistrátu MO. Pokud místní úprava neproběhne,
komise se k této problematice vrátí po Novém roce.

VII. Nové záležitosti:
Odbor životního prostředí:
OŽP žádost o sdělení v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2016 žádá
o sdělení, které roční období KMČ upřednostňuje pro sběrovou sobotu .
KMČ upřednostňuje podzim prioritně stanoviště Táboritů.
Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska ke koupi nemovitých věcí do majetku
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 103/20
ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú. Olomouc-Bělidla z majetku ČD
a.s. – chodník a veřejná zeleň
KMČ doporučuje pozemek odkoupit.
Hlasování: ano 12 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o: parc. č. 1050 ost.pl. o výměře 346 m2 část
pozemku parc. č. 140/20 orná o výměře 173 m2 a část pozemku parc.
č. 818/2 ost.pl. o výměře 113 m2 vše v k.ú. Olomouc-Hodolany – za
účelem zřízení autobazaru.
KMČ nesouhlasí, protože se domnívá že v okolí je již autobazarů
dostatečné množství, naopak je nedostatečné množství zeleně na jejíž
úkor by byl autobazar realizován.
Hlasování: ano 12 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. 228/9 orná o výměře 1 365
m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem užívání zahrádky.
KMČ souhlasí s pronájmem, protože se domnívá ,že zahrádky tam jsou
již provozovány.
Hlasování: ano 12 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.

VIII. Úkoly
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19.00. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 4.11.2015 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

