Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
5.4.2017
I. Zahájení:
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání v
17:30 hod dne 5.4.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence:
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr.Pavel Mezulianik, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar
Reichová, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk Losert, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Jiří
Čamach, Ing.arch. Otto Schneider
Omluvení: Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek
III. Hosté:
1/ Zástupce městské policie strážník Tomáš: Komise připomíná Městské policii špatné
parkování náhradní autobusové dopravy na ul. Táborská a žádá, aby Městská policie
okamžitě reagovala na zavolání občanů a prováděla zvýšenou periodickou kontrolu
parkování vozidel a zejména autobusů v době zavedení náhradní autobusové dopravy.
2/ Obyvatelka Hodolan sděluje mnohokrát opakovaný protest občanů ohledně špatného
parkování náhradní autobusové dopravy na ulici Trocnovská: K tomu komise přijala
následující stanovisko: Komise žádá Městskou policii, viz bod 1 a prosí občany, aby volali
Městskou policii. Obyvatelé touto cestou žádají Magistrát města Olomouce, aby sjednal
nápravu a vstoupil do jednání s ČD a.s. s tím, že se měly využít pro parkování i další
pozemky v majetku ČD (např. bývalého Elektroúseku apod.). Rovněž by se měla tato situace
začít řešit systémově, neboť se poslední dobou opakovaně stává kritickou i v ulicích,
kterými k této lokalitě autobusy najíždí.
Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
3/ Obyvatelé ulice M.Horákové: Občané z této ulice protestují proti špatnému stavu silnice a
chodníku na jejich souběžné ulici kolem domů na parc. 269,270,271 v k.ú. Bělidla, který byl
způsoben nákladními automobily jezdícími do stavebního dvora a na stavbu rekonstrukce
uzlu Olomouc-hl. n. Taktéž byla poničena fasáda domů. Zároveň občané upozorňují na
přerostlé stromy v jejich ulici. K tomu komise zaujala následující stanovisko: Komise žádá
Technické služby města Olomouce, aby ulici vyčistili a magistrát, aby zjistil, zda není
havarijní stav těchto komunikací způsobený již ukončenou stavbou. Zároveň komise žádá
Odbor životního prostředí o ořezání přerostlých stromů.
Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se

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: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
V. Schůzka předsedy komise s novým senátorem MUDr.Kantorem:
Předseda informoval členy o jednání se senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, který
pokračuje v aktivitách senátora M. Tesaříka při projednávání východní tangenty. Pan senátor
se seznamuje se situací, snaží se svojí aktivitou přispět k rychlému řešení. Bude-li se konat
nějaké oficiální jednání, bude zástupce z naší komise přizván.
VI. Vyjádření k přeložce kanalizace:
Komise souhlasí se zaslanou dokumentací Geislerova, Sladkovského – zrušení stok GVd,
GVd1 a přepojení kanalizačních přípojek. Komise zároveň doporučuje investorovi zvážit
vhodnost zaústění odvodu dešťové vody.
Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
VII. Akce realizované z prostředů komisi přidělených:
Komise z předložených variant vybrala tyto lokality:
Hodolany:
1/ Lokalita chodník ul. Purkyňova od č. 12 po č. 16 změna na 40/40 Cena
celkem………………………………………………..…… 139 319,40 Kč 3/ Lokalita
chodník ul. Purkyňova od č. 16 po č. 24 změna na 40/40 Cena
celkem……………………………………………..…… 102 656,40 Kč
Bělidla:
2/ Lokalita chodník ul. Bendlova od č. 12 po ul. Prokopa Holého zm. na 30/30 tl. 6 cm
Cena celkem…………………………………..…… 169 275,37 Kč
Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 1 - zdržel se
VIII. Rekonstrukce dlažby Hodolanská:
Předseda informoval komisi o zpracovaném úkolu: žádosti o začlenění rekonstrukce
chodníku Hodolanská do projektů (přesahujících možnosti komise) realizovaných
Technickými službami Olomouc dle priorit Rady města Olomouce. Jménem komise
předseda požádal o rekonstrukci dlažby v části ul. Hodolanská před ZŠ Řezníčkova. Zda
bude žádost do projektu začleněna projedná RMO na svém zasedání dne 18.4.2017.
IX. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji částí nemovitých věcí ve vlastnictví města
Olomouce
Předseda komisi předložil žádost společnosti ENDL + K a.s. o prodej pozemku na výstavbu
schodů na ulici Ostravská o rozměru cca 1 m2.
Hlasování: 6 – ano, 3 – proti, 1- zdržel se
Komise prodej schválila.

X. Ukončení:
Předseda ukončil jednání v 18:55. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne
3.5.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zapsal: Ing. Vlastimil Podracký
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

