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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 02/19 z jednání dne 6. února 2019
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 6.2.2019 v zasedací místnosti Klubu
seniorů na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni: Ing Stankuš, Mgr. Přerovský, Mgr. Chmelík, Ing Podracký, J.Smékal,
P. Hloužek, J. Gottwald st., S. Losert, I. Švancarová, Ing arch Schneider
Nepřítomni: Ing Váňa – omluven pro nemoc
Hosté: - MPO - strážník Arnošt Tomáš
- dvě občanky z Hodolan
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápisu z minulého jednání bývalé KMČ. Zápis byl schválen.
Hlasování: pro 10 členů, 0
proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
Upozornění na změnu: z pracovního důvodu předsedy bude příští komise
zahájena již v 17.00 hodin.
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Oprava ulice Purkyňova
– zatím není opraveno ( počasí) budeme sledovat
b/ Osazení značek, které zlegalizují dopravu cyklistů v protisměru
jednosměrných ulic.
Dle vyjádření pracovníka odboru dopravy by mělo být značení doplněno na
jaře 2019 - budeme sledovat.
c/ špatné parkování vozidel v křižovatkách a místech pro přecházení zejména
v ulicích za nádražím a v části Bělidla –žádost o provedení žlutého značení a
osazení značky slepá ulice v ul. E. Krásnohorské
-předáno na odbor dopravy 12/2018 – do dnešního dne nemáme zprávu.
Komise žádá a sdělení co se z naší žádostí děje
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ Přechod pro chodce u dětského hřiště na Purkyňově ulici- byl vznesen
požadavek o zařazení do plánu investic – zatím bez odezvy
Komise opakovaně prosí o informaci co se s touto několikrát opakovanou
žádostí děje. V této oblasti bezprostředně hrozí úraz dětí!!!
V plánu investic MMO na rok 2019 se to neobjevilo. Je skutečně nutná
projektová dokumentace na dopravní značení pro přechod sloužící přes den a
převážně v letním období?

2
Obdrželi jsme odpověď na některé naše podněty z minulého období od odboru
dopravy:
b/Občanky Hodolan žádají zpracování projektu rekonstrukce komunikace,
chodníků a kanalizace na ulicích Tyršova a Bartošova. Komise jejich žádost
podporuje.
Na základě informací z jednání předsedů má město připravenu řadu projektů,
které budou přednostně zařazovány do plánu investic. V případě v případě
pachu z kanalizace mohou občané volat přímo na správce kanalizace - Veolii.
Lokální opravy havarijního stavu chodníku předseda objedná na odd. údržby
komunikací.
c/ Na konci ulice Lermontovovy dochází k rozsáhlému kácení vzrostlých
stromů. Na žádost některých členů i občanů žádáme o zprávu odboru
Životního prostředí, zda je toto kácení prováděno s jejich souhlasem a jak
budou stromy nahrazeny.
Na základě jednání člena komise s ředitelem Lesů města Olomouce bylo
zjištěno, že se jedná o již deset let plánované kácení přestárlých topolů, které
ohrožovaly své okolí pádem větví. Stromy budou nahrazeny jinými druhy než
topoly.
Na žádost pěti občanů Bělidel o dalším nevysazování stromů v této lokalitě se
komise jednohlasně shodla, že s tímto nesouhlasí a naopak zde hodlá
podporovat odborně řízenou výsadbu zeleně-lesopark
d/ Vzhledem k připravované rozsáhlé výluce ČD komise prosí o přípravu
svolání jednání zástupců všech zainteresovaných složek v době výluky tak,
aby se všichni mohli na místě seznámit s kritickou situací v této oblasti,
zejména v době vlakových výluk. Komise se domnívá, že posuzování situace
z kanceláří nemůže být objektivní.
Vzhledem k obecné odpovědi ze strany MMO se předseda obrátí na náměstka
Mgr. Pavla Hekelu o pomoc.
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
-Koncepce rodinné politiky na rok SMOl na roky 2019-2021.
-Rozpočet odboru vnějších vztahů a informací –na rok 2019.
-Dodržování GDPR – nesmí být zmiňována jména a osobní údaje včetně
částek např. z majetkoprávních záležitostí na vitrínách.
-Komise má novou mailovou adresu kmc24@olomouc.eu, kterou mohou
využívat i občané.
-Rozhodnutí o rozkopávce – vodovod Táboritů 30-34 od 24-30.1.2019.
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-Dopis občanů Bělidel týkající se kácení stromů Lermontovova –odpověď viz
výše.
-Estetizace veřejného prostředí– informace o možnosti akcí neinvestičního
charakteru v naší lokalitě v částce 300.000,-Kč.
-Žádost o sdělení stanoviska na prodej části pozemku parc.č.1001 v k.ú.
Hodolany .
-Pan Lubič poslal informaci o jeho upozornění na nebezpečný otvor na
Geislerově ulici č.6.
-Tabulka zpracovaných projektových dokumentací jako podklad k použití z
částky 2,7 mil. na opravy komunikací.
Z naší oblasti se do plánu dostalo pokračování oprav chodníků na Hodolanské
ulici
1. úsek chodník - od ul. Purkyňova po Českou spořitelnu – 475 000,-Kč
2. úsek chodník- ul. Farského - vjezd do areálu (býv. Seliko) - 1 300 000,- Kč.
b/ Majetkoprávní záležitosti Stanovisko komise k návrhu na prodej části pozemku parc.č.1001 v k.ú.
Hodolany formou veřejné elektronické aukce za účelem výstavby staveb pro
bydlení.
Komise souhlasí s podmínkou vybudování max. 3.podlažních staveb.
Hlasování: pro 8 členů, 2 proti, 0 zdržel se
VIII. Různé, diskuze
-Na základě upozornění občanů a členů komise na špatné parkování, komisi
informoval strážník Tomáš, že je lépe volat přímo Městskou policii na tel. č.
585 234 290, či v případě akutním na 156 a dispečer pošle na prošetření
okamžitě hlídku.
-Předseda seznámil členy komise o jednání mezi firmou KOYO, která slíbila
dotovat naši oblast, že firmu spojil se ZŠ Řezníčkova - a dotace bude využita
na doplnění herních prvků na dětském hřišti na Purkyňově ulici, které škola
spravuje.
Komise dostala úkol z MMO na vytipování lokalit, které jsou z našeho hlediska
problémové z hlediska výskytu problémových osob, nepořádku,
neudržovaných ploch
Vzhledem k tomu, že byl termín 23.1. rozhodl předseda po konzultaci
s některými členy lokalitách u parovodu u podchodu v ul. M. Horákové a
dětském hřišti u lávky na konci ul. Prokopa Holého.
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Předseda informoval komisi o investicích v naší oblasti
1/Jantarová stezka – rozpočet pro tento rok 8,9 mil Kč, kdy by mělo
proběhnout kácení a přeložky sítí
2/ ul. Jiráskova - rekonstrukce stoky Dn 600- 281 bm
3/ ul.Geislerova- zrušení staré stoky a kanálů.
Byli jsme seznámeni s Harmonogramem setkávání jednotlivých KMČ s RMO –
naše komise přijde na řadu ve IV. čtvrtletí 2020.
Pan Smékal upozornil na havarijní stav chodníku mezi ulicí Za Humny a
přechodem pro chodce směrem k Hornbachu. Předseda objedná na odd.
údržby komunikací.
V rámci návrhu na estetizaci veřejného prostředí komise navrhuje:
– prosvětlení od stromů a keřů hřiště u lávky – viz výše
– revitalizaci dětského hřiště na ul. Bendlova, včetně nízkého živého plotu
podél chodníku
– Lesopark kolem Bystřičky – studie již byla zpracována ( info Ing Šimek
Lesy města Olomouc a.s.).
– zpracování návrhu a realizaci ozelenění ulice Hodolanské, která je silně
zatěžována dopravou.
-Údajně komisí navrženou výsadbu 23 ks magnólií v ulici Lermontovova o
jejímž zařazení do plánu nikdo neví, komise nepodporuje a prosí o vyřazení,
nebo vysvětlení na čí popud byla tato výsadba do plánu zařazena .
Návrhy na opravy chodníků v rámci našeho rozpočtu 300.000,- Kč komise
navrhne dokončení oprav chodníků:
-ul. Farského cca od domu č. 27 po ul. Hodolanská s bezbariérovými přechody
-ul. Purkyňova od cca od č. 12 po odbočku ke kostelu.
IX. Úkoly
– Ing arch Schneider doplní situování žlutého dopravního značení na ul.
Matěje z Janova
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18,45 hod. Příští jednání KMČ se bude konat již
od 17:00 hod. dne 6.3.2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil:
Zápis schválil:

Iveta Švancarová, Ing. Stankuš
Ing. Miloslav Stankuš předseda KMČ 24

