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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 06/19 z jednání dne 5. června 2019
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 5.6.2019 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., Ing Váňa , Mgr.
Chmelík
Nepřítomni:–
Hosté: - MPO - strážník Arnošt Tomáš
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez
připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 11 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
- Poděkování paní Švancarové a pánům Losertovi, Hloužkovi a Podrackému
za pomoc při distribuci dárků jubilantům, kteří se nemohli zúčastnit slavnosti
na radnici
V. Otevřené body- vývoj.
a/ 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,
J.Smékal seznámil občany s možností dalšího postupu. POV řešeno asi
jednotlivě. Předseda navštíví ing Buiglovou a upozorní na nedostatky v PDPOV.
b/ Vzhledem k plánované investici na budování další etapy Jantarové
cyklostezky podél řeky Bystřice pod mostem ul. Hodolanská komise prosí o
dodání její situace
Kopie situace byla zaslána členům k informaci
c/ Občané Bělidel žádají, aby byl zvýšen počet spojů linky 14, které zajíždějí
až k Panelárně. Zejména starší občané ji využívají při dopravě k lékaři a
tramvaj je poměrně daleko.
Upraven jízdní řád se souhlasem občanů Bělidel od 1.7. a 1.9. 2019
d/ U lávky na konci Lermontovovy ulice je potřeba provedení úklidu po kácení
stromů a oprava komunikace, kterou občané svépomocně upravili, popř. ji v
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rámci budování cyklostezky zrekonstruovat do sjízdné podoby včetně napojení
ul. Bystrovanské. V současnosti je po jízdě techniky těžařské firmy v
havarijním stavu
– 11.6 se uskuteční jednání na místě samém se zástupcem magistrátu a Lesů
města Olomouce a bude upřesněn další postup.
e/ havarijní stav komunikace na nároží ulic P.Holého a bří Wolfů, kde je
propadlá komunikace zůstává tam stát voda. Výměna svítidel blokujících
chodník
Předáno TSMO, výměna svítidel je vedena v evidenci a bude provedeno dle
stavu rozpočtu
f/ Upozorňujeme na havarijní stav zábradlí na ul. Hodolanská podél
komunikace u restaurace Mačák –
pan Chmelík projednal s p. Škutou z MMO a bude opraveno
g/ Komise opětovně upozorňuje na havarijní stav zábradlí nad řekou v ulici
Bystrovanská (začátek cyklostezky), které je v majetku Povodí Moravy. Hrozí
úraz dětí.
pan Chmelík projednal s p. Škutou z MMO a na základě dohody komise bude
důkladně opraveno v částce cca 290 tis. Kč.

VI. Otevřené body bez vývoje
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.
d/ Opětovná 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 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.
bez odpovědi
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
-Přehled činnosti TSMO pro červen - předloženo komisi
- Informace o opravách chodníků z navýšeného rozpočtu – bohužel jsme se
letos nedostali do této částky. Projekty na ul. Hodolanskou jsou připraveny
-Změna vedení linek autobusů č.12,19,51+52 od 11.6-14.6 u teplárny
-Zábor chodníku na ul. Ostravská-Tovačovského 6.6.-15.6 -lešení
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VIII. Různé, diskuze
- Informace o účasti předsedy na RMO dne 6.5. na základě dohodnutých
bodů.
- Informace o jednání předsedy na odboru investic ohledně Staré vísky. Bylo
dohodnuto, že komise dá do plánu investic první etapu rekonstrukci kanalizace
a vodovodu a pokusí se celou akci rozdělit na etapy.
-ze strany MMO byl vznesen dotaz na přístřešky na popelnice, kde je
případně havarijní stav .
Odpověď KMČ: V oblasti naší KMČ Staré Hodolany a Bělidla máme jiný
problém. Přístřešky zde až na malé výjimky nejsou vůbec- popelnice a
kontejnery stojí na komunikacích, kdy zabírají místa pro parkování. To se týká
zejména i nádob na tříděný odpad. Viz ulice Jiráskova naproti domů 10 a-d,
Rejskova naproti ul. Dvorská, Purkyňova u dětského hřiště a za kostelem,
Trocnovská u budov ČD, Bělidla Táboritů i jinde. Myslím si, že by se
přednostně měly řešit prostory, kdy tyto nádoby stojí na frekventovaných
ulicích.
– MMO vzalo na vědomí a budou se tím zabývat
-13.5.2019 se uskutečnilo jednání se zadavatelem (Odbor ochrany MMOL) a
zhotovitelem (společnost Colsys) projektu VIS (varovný informační systém),
jehož součástí je i nová síť městských rozhlasů, který tím pádem bude
dostupný i v městských částech, kde doposud nebyl vůbec, s tím, že hlášení
bude moci být prováděno z určených míst do kterékoli městské části.
Realizace v našich částech bude v roce 2019-2020
- Komise se většinou hlasů rozhodla zařadit do plánu realizace z investičních
prostředků pro tento rok akci ul. Dvorská -oprava komunikace. Projektově
připravené předlážděni části chodníků ulice Hodolanská, která je více
frekventovaná bude zařazena do realizace v příštím roce.
- informace o pokračování další etapy Jantarové cyklostezky. Členové dostali
k dispozici situace připravované etapy.
- Paní Švancarová upozornila, že v našich čtvrtích není umístěna žádná
nádoba na použitý rostlinný olej .
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.30 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od
17:30 hod. 3.7. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova
Zápis vytvořil:
Zápis schválil:

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

