Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.6.2016
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 1.6.2016 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Ing. Vlastimil
Podracký, Svatopluk Losert, Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider,
Mgr. Jiří Čamach, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Miloslav Stankuš
III. Hosté
Zástupci 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. Zapisovatelkou byla
stanovena Mgr.Ilona Andrýsková.
Hlasování: ano 8 členů, proti 0, zdržel se 0
V. Rozhodnutí členů komise
Předseda komise vyzval členy komise, aby přednesli své žádosti:
A) U řeky Bystřice, směrem na Bystrovany, je vyvrácená dopravní
značka, členové komise prosí SMO o nápravu.
B) Obyvatel Hodolan vznesl písemný dotaz, ohledně umístění kamery na
ulici Táborská. Městská policie sdělila, že kamera není majetkem MP,
obyvatel se má dotázat na ČD.
C) Přechod pro chodce na ulici Táborská, směrem k podchodu pod
nádražím, je nezřetelně vyznačen. Komise prosí SMO o obnovení nátěru.
D) Paní Reichová vznese dotaz na TS ohledně úklidu vozovek a
chodníků po zimní sezóně.
VI. Otevřené body
Odbor životního prostředí předal požadavek na přesun lavičky z ul.Libušina (u
sladovny) před domy na ul.Příčná na TSMO.
VII. Nové záležitosti:
Předseda informoval členy o uzavírce ul. U Ambulatoria v termínu 1. až
30.6.2016.

Komise prodiskutovala pravděpodobnou úpravu vyhlášky o konzumaci
alkoholu s ponecháním pouze bodů 1,4 a 7.
Komise nenašla místo k doplnění, ponechá rozhodnutí na statutárními
orgány zřízené pracovní skupině.
Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o pozemek parc. č. 375/1 zahr. o výměře 2 361 m2,
parc. č. 388/97 orná půda o výměře 131 m2 , parc. č. 388/99 orná půda
o výměře 179 m2 a parc. č. 827/2 ost.pl. o výměře 326 m2 v k.ú.
Olomouc-Hodolany za účelem vybudování provozního areálu firmy při
ulici K Mrazírnám.
KMČ doporučuje část pozemků odprodat a část pozemků směnit za
případné plánované veřejné prostranství kolem komunikace.
Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji případně nájmu majetku
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 207/18
ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany za účelem
zamezení černé skládky. Pozemek je při ul.Vaníčkova.
KMČ doporučuje pronájem případně výpůjčku, především pak s ohledem
na to, zda bude plánovano využití pozemku 207/18 jako přístupové cesty.
Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0
VIII. Úkoly
IX. Různé
Komise žádá odbor dopravy o prověření, zda je nezbytně nutné, aby bylo
parkoviště, umístěné na pozemcích města před podchodem u vlakového nádraží,
pronajímáno ČD pro výlukové autobusy i v nevýlukovou dobu. Komise žádá o
informaci, zda je ze záboru pozemků hrazeno nájemné.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:35. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod, dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: Mgr. Ilona Andrýsková
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

