Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
6.1.2016
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 6.1.2016 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Svatopluk Losert,
Mgr.Pavel Mezulánik, Ing. Vlastimil Podracký, Mgr. Martin Přerovský, Ing.
Dagmar Reichová,Jiří Smékal, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Jiří Čamach
III. Hosté
Zástupce policie, obyvatelé 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 8 členů, hlasování se nezdržel nikdo.
V. Rozhodnutí členů komise
Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti:
A) Hosté uvedli, že kanalizace na ulici Purkyňova, Trocnovská, Táboritů se
propadá.
Pan předseda požádá o kontrolu kanalizace.
B) Požádali komisi o zjištění stavu vodovodního potrubí v ulicích Purkyňova,
Trocnovská, Táboritů, Jiráskova, Geislerova.
Pan předseda požádá o kontrolu vodovodního potrubí.
C) Dále uvedli, že při čištění ulice Trocnovská, není označení o čištění.
Pan předseda vznese dotaz na TS.
D) Obyvatelé se dotazovali na situaci ohledně zrušených přechodů na ul.
Hodolanská.

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.
E) Obyvatelé ulic Táborská a Trocnovská upozorňovali na neúnosnou situaci
spojenou s náhradní autobusovou dopravou pro ČD. Týká se to parkování na
chodnících a zelených plochách, blokování parkovacích míst pro invalidy i
v okolních ulicích, parkování autobusů se spuštěnými motory i v nočních, či
časných ranních hodinách.
Obyvatelé byli informování členy KMČ o krocích, které komise prozatím
učinila.
F) Obyvatelé dále uvedli, že v okolí podchodu u vlakového nádraží jsou
často po zemi poházené odpadky.
Pan předseda sdělil, že situaci mají nafotit a poslat na jeho emailovou adresu.
Nebo občané mají vznést stížnost na ČD.
Prosby na MP
V pátek a v sobotu večer dochází v Hodolanech k častému vadalismu.
Komise žádá MP o častější kontrolu ulic směrem od podchodu pod vlakovým
nádražím směrem do Hodolan.
Na ulici Stará Víska stojí cca půl roku odstavené auto. Komise žádá MP o
prošetření.
Komise prosí o častější kontrolu úseku kolem říčky Bystřice- okolí ul.
Libušina. Dochází tam k častému pálení kabelů.
VI. Otevřené body
Komise se vrátila k těmto otevřeným bodům.
a) Údržba kapličky na ulici Hodolanská je zajištěna. Pan Losert požádá
majetkoprávní odbor o dodání bodců a pletiva, které zamezí usedání
holubů na okénka kapličky.
b) 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. Oprava proběhla v levé
části vozovky. Po pravé straně parkují osobní automobily a její oprava by
tedy dle TSMO byla neekonomická.
c) V ulici Na Výsluní / Vaníčkova je třeba postavit zábrany, aby se nedalo
autem pokračovat dále po polní cestě směrem k ulici Pavelkova. Z odboru
dopravy bylo přislíbeno umístění značky zákaz vjezdu motorových

vozidel. Pokud žádná úprava neproběhne, komise se k této problematice
vrátí.
d) 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.
Pan Losert osloví TS a zjistí další vývoj.

VII. Nové záležitosti:
Odbor životního prostředí:
OŽP požádál o vyvěšení ve vývěskách oznámení veřejnosti - zahájení
zjišťovacího řízení záměru "I/46 Olomouc - východní tangenta".
Oznámení bude vyvěšeno společně se zápisem.
Dále bude do vývěsek umístěno oznámení o konání svozu komunálního
odpadu.
VIII.Úkoly
Členové KMČ předají koncem měsíce dubna jubilantům dárky.
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.50. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 3.2.2016 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

