Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2.5.2018
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání v
17:30 hod dne 2.5.2018 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Ilona
Andrýsková , Mgr. Jiří Čamach, Svatopluk Losert, Bc. Hana Čecháková, Mgr. Martin
Přerovský, Ing. Dagmar Reichová, Mojmír Hloušek
Omluveni: Mgr. Jiří Martinák, Ing.arch. Otto Schneider
III. Hosté
Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážníci Tomáš a Drahomír
Komise požaduje po TSMO častější vyvážení odpadkových košů na hřišti u Bystřičky
(Bělidla) u lávky z ulice Lermontovovy a u přístřešku pro cyklisty u další lávky směrem na
Bystrovany.
Hlasování: ano 11 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 11 členů, proti 0, zdržel se 0
V. Nové záležitosti.
Předseda seznámil komisi s požadavkem imobilní občanky na opravu chodníku. Komise
upřesňuje požadavek na opravu chodníku na ul.Klimeckého, minimálně od č.p. 16 do
č.p.20 s důrazem na bezbariérovou úpravu vstupu na vozovku minimálně před č.18.
Současně komise požaduje, aby v rámci plánované opravy chodníku na ulici Purkyňova byly
provedeny na křížení s ulicí Šafaříkova bezbariérové úpravy a to i na protilehlé straně.
Rovněž je nutné upravit stávající zeleň podél tohoto chodníku tak, aby nebyl zužován
průchozí profil chodníku. ( V současnosti i o 50 cm).
Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0.
Předseda seznámil komisi s požadavkem dvou občanek Bělidel na vybudování dětského
hřiště při ulici Bendlova, v místě stávajícího areálu školy prof. Matějička na ul. Táboritů.
Tato škola je zřizována Olomouckým krajem a patří tedy do jiné samosprávné skupiny nežli

komise městské části, která je poradním orgánem Rady města Olomouce. Komise tudíž
nemá žádný nástroj, jak tento požadavek podpořit. Komise požadavek však naprosto
jednoznačně podporuje a v případě, že by byl zjišťován její názor na tento záměr, bude jej
jednoznačně podporovat.
Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0.
Předseda seznámil komisi s dotazem na opravu laviček při ulici Horova. Komise nežádá
zatím doplnění laviček.
Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0
VI. Majetkoprávní záležitosti
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města Olomouce
Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k žádosti spolku Canis Familiaris o pronájem
pozemku :
část p.č. 228/7 orná půda o výměře 3023 m2 v k.ú. Hodolany
při ulici Pavelkova (oplocený areál).
Komise si je vědoma obtížnosti při hledání lokality pro provoz kynologického cvičiště a
proto pronájem doporučuje.
Hlasování: 11 – ano, 0 – proti, 1- zdržel se
VII. Připomínky členů komise
Předseda oznámil, že setkání s jubilanty se bude konat 16. 5. 2018 v 15:00 hod. v obřadní
síni olomoucké radnice.
Pan ing. Stankuš informoval o průběhu jednání k opravě kapličky v Hodolanech.
Komise reklamuje nekvalitní zadláždění chodníku na ulici Jiráskové po zemních pracích
prováděných za účelem vedení kabelů pro pouliční osvětlení.
Komise opakuje urgenci doplnění značek: cyklistům vjezd povolen v protisměru,
v jednosměrných ulicích Smrčkova (mezi ulicemi Jiráskova a Geislerova), Purkyňova (mezi
ulicemi Hodolanská a Trocnovská, Tyršova (mezi ulicemi Hodolanská a Tyršova) –
Toto opatření umožní bezpečnější průjezd cyklistů mimo frekventovanou ulici Hodolanskou.
Žádost byla poslána již v lednu 2017 a opakovaně v lednu 2018.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:05. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne
6.6.2018 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

