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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 05/19 z jednání dne 2. května 2019
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 2.5.2019 v zasedací místnosti Klubu
seniorů na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni: Ing Stankuš, Mgr. Přerovský, Ing Podracký, J.Smékal, P. Hloužek,
S. Losert, I. Švancarová, Ing arch Schneider, J. Gottwald st.,
Nepřítomni:– Ing Váňa a Mgr. Chmelík omluveni z pracovních důvodů
Hosté: - MPO - strážník Arnošt Tomáš
Hodolanský občan z Lermontovovy ul.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez
připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 9 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti –
Návrh : Změna termínu jednání komise ze 4.9. na 28.8.2019 -schváleno
Hlasování: pro 9 členů, 0 proti, 0 zdržel se
V. Otevřené body- vývoj.
a/ 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
-požadavek v řešení a předán na TSMO k realizaci.
b/ Na ulici Sladkovského je po uzavření plochy Celní správou kritická situace
s čekajícími a projíždějícími kamiony, které čekají na otevření Celní správy –
je nutná kontrola zákazu parkování ve městě do případného vybudování, či
vyhrazení záchytného parkoviště.
- Kontrola je dle vyjádření Magistrátu plně v kompetenci Městské policie-MPO
požádána o provádění kontrol
c/ Žádáme o vyjádření k plánovanému řešení dopravní situace po dobu
výstavby 51 rodinných domů „Za Humny“ a i po ukončení výstavby. Vjezd a
výjezd z ulice Za Humny je již dnes krajně nevyhovující,
Dle sdělení Ing Pavliše z odboru stavebního jsou k vlastní stavbě veškerá
kladná vyjádření. Předseda požádal Ing Pavliše o přehodnocení dopravní
situace v průběhu stavby, což tento přislíbil a bude komisi informovat.
J.Smékal seznámí občany se stanoviskem a vysvětlí další možný postup.
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d/ Přechod pro chodce u dětského hřiště na Purkyňově ulici- byl vznesen
požadavek o zařazení do plánu investic – ODÚR neuvažuje s realizací
přechodu, ale pouze s místem pro přecházení, které bude vybudováno
v letních měsících.
Komise se domnívá, že jako první krok je tento postup vhodný, ale v další
etapě je zde nutno vybudovat přechod pro chodce, neboť místo pro
přecházení je nedostatečné.
e/ Vzhledem k plánované investici na budování další etapy Jantarové
cyklostezky podél řeky Bystřice pod mostem ul. Hodolanská komise prosí o
dodání její situace a informace o jejím napojení v ul. U Ambulatoria, kde
komise řadu let žádá o dobudování několika parkovacích stání pro pacienty.
Rovněž komise žádá o sdělení, zda a jak je řešena koncepce další etapy
v návaznosti na tuto etapu a zda může být informována.
Dle vyjádření Ing Loserta se zatím s další etapou neuvažuje a situace této
etapy je na odb. investic, kde komise požádá o její kopii.
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ Opětovná urgence: Upozorňujeme na havarijní stav zábradlí na ul.
Hodolanská podél komunikace u restaurace Mačák
b/ Opětovná urgence: Obyvatelé ul. Lermontovova a Příčná prosí, aby MMO
požádalo firmu Oltrans Dostál, zda by v nočních hodinách nevyužívalo
vjezdovou bránu na ul. K Mrazírnám, protože je trápí hluk kamionů.
c/ Opětovná urgence: Komise opětovně upozorňuje na havarijní stav zábradlí
nad řekou v ulici Bystrovanská (začátek cyklostezky), které je v majetku
Povodí Moravy. Hrozí úraz dětí.
d/ Urgence: okolí ulic Horova, U Lávky a Lermontovova - provedení
dendrologického průzkumu některých starých stromů, zejména u dětského
hřiště ve vnitrobloku a bylo případně přistoupeno k jejich prořezání, pokácení
a nahrazení jinou výsadbou. Prosíme o informaci zda bylo provedeno.
e/ Urgence: havarijní stav komunikace na nároží ulic P.Holého a bří Wolfů,
kde je propadlá komunikace zůstává tam stát voda.
Nutnost vyměnit některá tělesa uličního osvětlení na ul. Prokopa Holého, která
svým mohutným krytem brání v průchodu s kočárky po chodnících.
Dle vyjádření místních obyvatel na to opakovaně upozorňují od doby montáže
cca před 35. lety, kdy byly tělesa osezeny dle vyjádření TSMO.
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
-plán pěti sečí TSMO na pozemcích města Olomouce
-Plán prací TSMO na květen 2019 a informace, že 8.5. uzavřen sběrový dvůr
- Zvláštní užívání plochy ul. Hodolanská č. 7 - vitrína sport 1m2 .
- Obnovení linky autobusu č. 111 v pracovní dny 29.4-28.6 a víkendy od
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19.4-1.9.2019
- Zvláštní užívání komunikace ul. U Panelárny do 30.7. – Točna bus-stavba
- Realizace městského rozhlasu - informace o budování nového systému
- - Zvláštní užívání křižovatka ul.Purkyňova –Příčná 29.5.-12.6 –ing sítě
VIII. Různé, diskuze
- Předseda informoval členy o průběhu akce Ukliďme Česko, která proběhla
20.4. ve spolupráci FC Sigma Hodolany, Svazu rybářů .
- Informace o akce estetizace :
a/Revitalizace dětského hřiště-ul. Bendlova – bude provedeno prořezání akátů
a současně tímto žádáme na základě požadavku OMZOH o zařazení
požadavku na revitalizaci dětského hřiště vč. nízkého živého plotu do plánu
zpracování PD v roce 2020.
b/Ozelenění ul. Hodolanská – byly v minulosti zasazeny stromy ( uschlý před
Hruškou bude nahrazen). Další výsadbě brání inženýrské sítě. Komise žádá o
posouzení možnosti výsadby keřů, či růží apod.
c/ Na základě připomínky občanů žádáme o opětovné posouzení výsadby
zeleně na Lermontovově ulici v levnější variantě, než původně navržené
magnolie.
d/ Komise žádá magistrát aby vyzval majitele pozemku 140/2-ČSAD Ostrava
a.s. k provedení úklidu po bezdomovcích mezi stromy a keři přiléhajícími
k parc. č. 987, 130/3 a dalších soukromých majitelů.
e/ Občané Bělidel žádají, aby byl zvýšen počet spojů liny 14, které zajíždějí až
k Panelárně. Zejména starší občané ji využívají při dopravě k lékaři a tramvaj
je poměrně daleko.
f/ U lávky na konci Lermontovovy ulice je potřeba provedení úklidu po kácení
stromů a oprava komunikace, kterou občané svépomocně upravili, popř. ji
v rámci budování cyklostezky zrekonstruovat do sjízdné podoby včetně
napojení ul. Bystrovanské. V současnosti je po jízdě techniky těžařské firmy
v havarijním stavu
IX. Úkoly- Předseda bude informovat MPO o změně termínu komise v září
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.40 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od
17:30 hod. 5.6. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova
Zápis vytvořil:
Zápis schválil:

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

