Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
29.6.2016
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v náhradním termínu měsíce července v 17:30 hod dne
29.6.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
(Náhradní termín byl zvolen, neboť první středa v měsíci je státní svátek).
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing.
Vlastimil Podracký, Svatopluk Losert, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Jiří
Čamach, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Miloslav Stankuš , Mgr.Jiří Martinák,
Ing.Dagmar Reichová
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. Zapisovatelkou byla
stanovena Mgr.Ilona Andrýsková.
Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0

V. Otevřené body
Předseda informoval o tom, že proběhl roznos letáků na zjištění zájmu o nádoby
na separovaný odpad odborem životního prostředí.
Komise prosí o úklid chodníku na kterém byl nově vybudován bezbariérový
sjezd na ul.Šmerdova viz obrázek a foto:

Komise prosí o naplánování opravy povrchu ulice U Panelárny tak , aby mohla
sloužit při plánovaných objízdných trasách. Je v havarijním stavu.
Hlasování: ano 11 členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel
Komise prosí o zpracování projektu na opravu a odvodnění chodníku, řešení
parkování (např.zatravňovací dlažbou) na ul.Rejskova před budovou stavební
firmy Tomek jinak řečeno o projektové vyřešení daného prostoru.

Předseda a Martin Přerovský informovali o návrhu vyhlášky upravující žebrání
a konzumaci alkoholu na veřejném prostranství.
Komise žádá o doplnění zákazu konzumace alkoholu v okolí kostelů.
Hlasování: ano 11 členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel

VII. Nové záležitosti:
Předseda informoval členy o uzavírce ul.Milady Horákové (myší díry)
v termínu 1. až 31.7.2016.

Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města
Olomouce pozemku parc. č. 46/2 ost.pl. o výměře 127 m2 a části parc.
č. 583 zast.pl. o výměře 12 m2 ve vlastnictví Náboženské obce Církve
československé husitské v Olomouci vše v k.ú. Olomouc-Hodolany.
KMČ doporučuje pozemky směnit s případným finančním doplatkem.
Přístupovou cestu do vnitrobloku k budově Telekomu a prodejně potravin
z ulice Farského je nutno zachovat.
hlasování: ano 11 členů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel
VIII. Úkoly
Komise žádá odbor dopravy o umístění dopravní značky zákaz vjezdu na ulici
Na Výsluní (od Olmy) – z druhé strany ulice je značka osazena.
Komise prosí o informaci, zda bude do začátku školního roku zkolaudováno
dětské hřiště v Hodolanech. Dále prosí o úpravu zelených ploch na tomto hřišti,
hřiště opět zarůstá plevelem a v sousedství je fotbalový trávník.
IX. Různé
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:05. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 7.9.2016 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

