Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.11.2017

I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání v
17:30 hod dne 1.11.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar
Reichová, Mgr. Jiří Čamach, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk
Losert
Omluveni: Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Ilona Andrýsková, Ing.arch.
Otto Schneider
III. Hosté
Zástupce městské policie strážník Tomáš sdělil komisi, že osazení stabilní kamery není
reálné, rozhoduje o tom PČR, musí být na místě vysokého pohybu osob a vysokého
předpokladu, či výskytu kriminality. Lze obdržet pouze dočasně umístěnou přenosnou
kameru vlastněnou Městskou policií.
Předseda sdělil, že komise zváží, zda zažádá o přenosnou kameru a na příští schůzi
případnou žádost s lokalizací umístění schválí.
Obyvatelka Hodolan si stěžovala na zarostlý chodník zejména na levé straně ulice Lipenská
až k Hodolanskému hřbitovu, dvě propadlé kanalizační šachty a chybějící odpadkové koše
na zastávkách autobusů „Lipenská“ , čímž dochází ke znečišťování okolí.
Komise žádá o úklid chodníku, opravu propadlých kanálů a zajištění odpadkových košů u
zastávek na ulici Lipenská.
Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0
IV. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byl stanoven Ing.
Vlastimil Podracký.
Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0
V. Nové záležitosti
Předseda vyzval členy komise k návrhům na opravy komunikací na rok 2018
Předseda informoval o návrzích na plán investic na r. 2018

Majetkoprávní záležitosti
Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o
pozemky:
část parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 15 m2 a část parc. č. 789/1 zahrada o
výměře 16 m2 ve vlastnictví soukromých osob, vše k.u. Chválkovice
za část parc. č. 784/1 zahrada o výměře 1 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouc
v k.u. Chválkovice při ulici Bystrovanská.
Hlasování: ano 8 členů, proti 0, zdržel se 1
VI. Opětovné urgence
Komise opětovně urguje o opravy ulic Purkyňova v celé délce ( opraveno jen několik výtluk
mezi čísly 9-25) , Spojka ulic Tyršova a Rejskova ( plošné výtluky)
Komise opětovně urguje - Purkyňova, školní hřiště - Chybí bezpečný přechod z chodníku
ke vstupní bráně na hřiště. Komise navrhuje zřízení přechodu, nebo alespoň upozornění
pomocí značky pozor děti a značky na snížení rychlosti na max. 30 km/hod. Hřiště slouží ZŠ
a MŠ Hodolany a dětem ze širokého okolí a je to jediný oficiální přístup. Původní projekt
toto neřešil.
Komise opětovně urguje doplnění značek: cyklistům vjezd povolen v protisměru, v ulicích
Smrčkova, Lermontova, Farského, Purkyňova , Tyršova - Žádost byla poslána již v lednu
2017.
Na magistrátem zpracovaný návrh řešení dopravní situace ulice Prokopa Holého – Bratří
Wolfů a problematického výjezdu z ul. Ondřejova. Komise neobdržela negativní reakce a
žádá o jeho realizaci.
Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0
VI. Plánované akce
V předvečer 28.10.2017 se uskutečnil lampionový průvod od školy na ul. Táboritů směrem k
lávce a k památníku u kostela na ul. Jiráskova. Předseda poděkoval za účast.
VII. Připomínky členů komise
Informační vývěsky neznámých organizací v prostoru před prodejnou Hruška na ulici
Hodolanské jsou vylomené větrem a pozůstatky ohrožují kolemjdoucí, obzvláště děti.
Žádáme o urgentní opravu rozsáhlé a hluboké jámy ve vozovce na ulici Horova, u garáží za
domem Horova 5 ( VGS -49,597 -17,488), kde dochází k hromadění vody, čímž se stává
ulice neprůchodnou a problematicky průjezdnou nejen pro místní občany, ale i pro vozidla
Technických služeb Olomouc

Žádáme o zasypání rozsáhlých děr a opětovné zpevnění povrchu prodloužené ulice
Lermontovovy u lávky přes řeku Bystřici na levém břehu recyklátem nebo jiným
prostředkem. Komunikace je značně frekventovaná a po deštích je problematicky schůdná.
Žádáme o odstranění tří suchých smrků na ulici Bystrovanská na Bělidlech u odbočky
k lávce přes řeku Bystřici.
Pan Hloušek požádal o opravu chodníku na ulici Ondřejova v oblasti domů č. 7 - 11
Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:20. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne
6.12.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: Ing. Vlastimil Podracký
Zápis ověřil: Ing. Miloslav Stankuš
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

