Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2.11.2016
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 2.11.2016 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing.
Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar Reichová, Mgr., Mgr. Martin Přerovský,
Svatopluk Losert, Ing. Miloslav Stankuš
Omluvení:
Mgr. Jiří Martinák
Ing.arch. Otto Schneider
Pavel Mezulianik
Mgr. Jiří Čamach
III. Hosté
Zástupce městské policie strážmistr Tomáš: Komise děkuje, že byla městská
policie přítomna v době lampionového průvodu 27. října večer (viz plakát).
Komise má zájem o umístění radaru. Místo bude upřesněno.
Hlasování: 9 – ano, 0 – ne, 0 – zdržel se
Hosté z ulice Matěje z Janova navštívili jednání komise za účelem podpořit
svůj dopis předsedovi, ve kterém vyslovují obavy ze zvýšení provozu v jejich
ulici po vybudování východního obchvatu Olomouce. Požadují umístění
retardérů v jejich ulici, aby se zamezilo rychlé jízdě a odradilo případně řidiče
jejich ulici používat k průjezdu. V diskusi předseda sdělil, že se rada města
Olomouce bude zabývat otázkou zvýšení provozu na komunikacích dotčených
nově budovanou dálniční komunikací a možná přehodnotí jednosměrky na
Bělidlech. Retardéry se umisťují jen tam, kde se po vozovce pohybují lidé a
zpomalení dopravy má zvýšit jejich bezpečnost. Doporučil občanům požadovat
vybudování chodníku v části této ulice, kde dosud není.
Ředitel Základní školy M. Palát požádal komisi o podporu řešení dopravní
situace před školní jídelnou na ulici Řezníčkově, kde pravidelně soukromé
automobily blokují dopravní obsluhu jídelny. Předseda slíbil, že dokumenty o
této situaci předá Odboru dopravy a zároveň poděkoval panu řediteli za
propagaci lampionového průvodu v předvečer 28. října.
Hlasování o podpoře požadavku pana ředitele: 9 – ano, 0 – ne, 0 – zdržel se

IV. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Předseda byl emailem upozorněn na nepřesnost v zápise, kdy v bodu V. byl
chybně uveden kontejner a měl být uveden kompostér (kompostér nemá dno).
Ověřovatelem zápisu pro tento měsíc byl stanoven Ing.Miloslav Stankuš.
Zapisovatelem byl stanoven Ing.Vlastimil Podracký.
Hlasování: 9 – ano, 0 - proti 0 - zdržel se
V. Nové záležitosti:
Komise vyslechla prezentaci hosta (Mgr. Michal Krejčí), který informoval o
aktivitách spolku Unie pro řeku Moravu – revitalizaci řeky Bystřice v oblasti
naší KMČ. Komise podporuje realizaci předložených vizualizací.
Předseda se dotázal, zda má některý člen komise připomínky k revizi hranic
komisí a jejich zpracování v prostředí internetu. Odkaz na celkovou mapu byl
členům zaslán. Žádná připomínka nezazněla.
Komise odsouhlasila projekt rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul.
Beneše Třebízského. Komise s projektem souhlasí.
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 – zdržel se
Předseda informoval členy o emailových zprávách pana Gabriela. Komise
není zřízena pro řešení sousedských rozepří a nebude se tedy do tohoto sporu
nikterak vměšovat ani vyvěšovat stanoviska kterékoliv strany na svých
nástěnkách. Komise tímto považuje záležitost za vyřešenou.
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti. 0 - zdržel se
VI: Připomínky členů komise
Pan Stankuš: Nutnost vyčistit chodník na obou stranách podchodu mezi ulicí U
ambulatoria a Jeremenkovou. Zároveň urguje žádost o vyjádření k záboru
parkoviště náhradní autobusové dopravy – viz zápis ze září t.r.
Pan Losert: Neodtéká kanál na ulici Táboritů před restaurací Na Blajchu. Dále
doporučuje zrušit jednosměrný úsek ulice Prokopa Holého v prostoru mezi
křižovatkami s ulicí Bendlovou a Bratří Wolfů z důvodů snadnější dopravní
přístupnosti pro obyvatele ulice Bratří Wolfů a pokračujících ulic.
Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:50. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 7.12.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápsal: Ing. Vlastimil Podracký
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

