Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4.11.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 4.11.2015 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,Mgr. Jiří Martinák, Ing. Vlastimil Podracký, Mgr. Martin
Přerovský, Ing. Dagmar Reichová, Jiří Smékal, Ing. Miloslav Stankuš.
III. Hosté
Zástupce městské policie.
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, hlasování se nezdržel nikdo.
V. Rozhodnutí členů komise
 Předseda komise vyzval p. Stankuše, aby přednesl svoji žádost:
Pan Stankuš přednesl stížnost spolubčanů týkající se náhradní autobusové
dopravy. Opětovně upozornil na nevhodnost průjezdu autobusů náhradní aut.
dopravy ulicemi Purkyňova, Trocnovského, Jiráskova, Geislerova...z důvodu
propadajících se silnic a velkého přetížení dopravy. Obyvatelé žádají, aby se
náhr. autobusová doprava přesunula např. na ulici Jeremenkova.
Pan předseda sdělil, že v této věci již jednal s odborem koncepce a rozvoje, aby
město zahrnulo tuto žádost do svého rozpočtu na příští rok.
B) K situaci ohledně zrušených přechodů na ulici Hodolanská předseda
komise řekl, že krajský úřad se proti rozhodnutí ministerstva dopravy odvolal a
přechody tedy nemohly zpět vráceny.

VI. Otevřené body
Žádost o zřízení cyklostezky na ul.Ostravská předal předseda na odbor
koncepce a rozvoje (dále jen OKR), odkud přišla odpověď, že na tuto část
cyklostezky má OKR zpracován investiční záměr ve dvou variantách.
Dražší varianta předpokládá úpravu zábradlí na mostě, levnější pak pouze
vyznačení cyklotrasy.
Komise upřednostňuje zařadit do rozpočtu dražší variantu a ihned
zhotovit levnější variantu, tedy pouze vyznačit cyklotrasu– variantu bez
stavebních úprav, na které by se musela zpracovávat projektová
dokumentace.
Komise dle svých možností přispěje na vybudování dražší varianty
určitou částkou.
Hlasování: ano 9 členů, nikdo se nezdržel hlasování, proti 2 členové

VII. Nové záležitosti:
stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska ke k prodeji nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku
parc. č. 616/2 ostatní plocha o výměře 583 m2 v k.ú.Chválkovice při ul.
Na Zákopě za účelem vybudování parkovacích stání včetně úpravy
plochy.
KMČ prodej nedoporučuje. Zpevněné plochy parkovacích stání by
vznikly na úkor veřejného prostranství se vzrostlou zelení, kterého je
v dané lokalitě velmi málo, před budouvou, která v současné době slouží i
jako ubytovna.
Hlasování: nedoporučuje 11 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo
nehlasoval proti.
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o: parc. č. 228/7 v k.ú. Olomouc-Hodolany, kde je
od roku 2008 provozováno kynologické cvičiště. Odbor majetkoprávní
obdržel stížnost na hluk ze cvičiště a žádost na ukončení smlouvy o
nájmu. Majetkoprávní odbor prosí o stanovisko KMČ.

KMČ doporučuje cvičiště zachovat, je dobře umístěno, v okolí nejsou
obytné domy, pouze zahrady, nové umístění pro cvičiště by se hledalo
nesnadno a stejně tak by se hledalo obtížně jiné využití. Cvičiště nelze
vymístit úplně mimo obytnou zónu a problém se stížnostmi by se pouze
přesunul.
Hlasování: ano 11 členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.

VIII. Úkoly
Pan předseda s panem Puhačem prověří, zda má magistrát potřebné finance na
opravu okna v kapličce na ul. Hodolanská. Členové KMČ Staré Hodolany
požádají spoluobčany, zda by se někdo dobrovolně staral o úpravu a úklid okolí
kapličky.
Pan předseda sežene podrobnou mapu s ulicemi, které spadají do katastru Staré
Hodolany.
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:40. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 2.12.2015 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

