Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.2.2017
I. Zahájení:
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 1.2.2017 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. Martin Přerovský, Ing.
Miloslav Stankuš, Mgr. Jiří Čamach
Omluvení:
Mgr. Jiří Martinák, Mgr.Pavel Mezulianik, Ing.arch. Otto Schneider, Svatopluk
Losert
III. Hosté:
Zástupce městské policie strážník Tomáš: Komise připomíná Městské policii
špatné parkování (na trávě) na ulici Táborské a na ulici Na Výsluní.
IV. Schválení zápisu z minulého jednání:
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
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:
Setkání zástupců komise s jubilanty z naší čtvrti, kteří se dožijí významného
životního jubilea proběhne v úterý 2. května ve 14:00 hod na radnici.
Komise obdržela podnět od odboru koncepce a rozvoje k projednání návrhu na
zjednosměrnění místní komunikace ulice Beneše Třebízského v úseku mezi
ulicemi Libušina a Táboritů. Podnět byl již konzultován i s dopravním
inspektorátem policie ČR, který by z hlediska bezpečnosti provozu vydal
souhlasné stanovisko. Odbor koncepce požaduje, aby komise městské části Staré
Hodolany a Bělidla projednala návrh na úpravu provozu se všemi dotčenými
obyvateli v ulici Beneše Třebízského a získala jejich souhlas. Po zajištění jejich
souhlasu navrženou úpravou provozu OKR zjednosměrnění zajistí.

Vyjádření komise: zjednosměrnění ovlivní i další obyvatele naší čtvrti, v dané
části se již obyvatelé většinově chovají, jako by již jednosměrná byla a to ve
směru od Libušiné k Táboritů. Komise se domnívá, že je zjednosměrnění
vhodné a zajištění souhlasu všech dotčených obyvatel je nerealizovatelný, pouze
alibistický požadavek.
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
Komise obdržela podnět od bývalé členky komise na vznesení požadavku
opravy výmolů na ulici Roháče z Dubé u AŽD a to na pravé straně ve směru od
železničního přejezdu. Ulice U panelárny potřebuje vyspravit od výmolů celá.
Komise žádá o jejich opravu (za vhodných klimatických podmínek).
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
Komise žádá dopravní značení omezující rychlost na 30 km/hod na ulici
Purkyňové v prostoru mezi ulicí Fignerovou a Šafaříkovou a doplnit značkou
Pozor děti. Důvod: bezpečnost dětí přecházejících na dětské hřiště.
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
Komise obdržela 2 komerční nabídky. Je velmi pravděpodobné, že podobných
nabídek bude přibývat. Komise na tyto nabídky nebude nijak reagovat a nebude
si jich všímat. Pokud komise bude nějaké služby potřebovat, umí si potřebné
informace zajistit jinou cestou.
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
Předseda informoval členy o položkách rozpočtu SMO na rok 2017, které nalezl
a které se týkají naší komise. Jedná se o položky rozpočtu projektové
dokumentace. Rozpočet města je na: http://www.olomouc.eu/o-meste/povinneinformace/rozpocet-mesta.
Komise projednala seznam požadavků na investice v roce 2017. Komise
vyžaduje realizovat tyto akce:
Dokončení chodníku na části ul. Beneše Třebízského (bez obrubníků) z rozpočtu OVVI.
Pokračování rekonstrukce chodníku Purkyňova (včetně obrubníků) - z rozpočtu
odboru dopravy.
Předseda požádá o začlenění rekonstrukce chodníku Hodolanská do projektů
(přesahujících možnosti komise) realizovaných Technickými službami Olomouc
dle priorit Rady města Olomouce.
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
Komise se rozhodla podpořit kulturní akce pořádané pro širokou veřejnost FC
Sigma Hodolany těmito prostředky:
/ Květen a září 2017 – promítání letního kina ………………………. 4 tis. Kč

/ Červen 2017 – dětský den …………………….……………………. 5 tis. Kč
/ Dle příhodných klimatických podmínek - bruslení pro veřejnost ….. 5 tis. Kč
Místo konání všech akcí – areál FC Sigma Hodolany
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
Předseda informoval členy o tom, že v prosinci 2016 schválila rada města
úpravy hranic KMČ, které spočívaly buď v grafické úpravě hranice v mapě,
nebo v novém rozdělení ulic do jednotlivých KMČ. Úpravy jsou platné od
1.1.2017. Mapu novou i původní a nový seznam ulic, je možno nalézt na webu
města: http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti
VI.Připomínky členů komise:
Pan Stankuš upozorňuje na seznam investičních akcí včetně mapy na
www.menimeolomouc.cz
VII. Ukončení:
Předseda ukončil jednání v 18:40. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod. dne 1.3.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápsal: Ing. Vlastimil Podracký
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

