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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 07/19 z jednání dne 3. července 2019
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 3.7.2019 v zasedací místnosti Klubu
seniorů na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni: Ing Stankuš, Mgr. Přerovský, Ing Podracký, J.Smékal,
P. Hloužek, J. Gottwald st., Mgr. Chmelík,
Nepřítomni: Ing arch Schneider, Ing Váňa, S. Losert. I. Švancarová,
Hosté: - MPO - strážník Arnošt Tomáš, Martin Lubič
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání
KMČ. Bez připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 7 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
- Předseda připomenul, že příští schůze komise bude výjimečně
28.8.2019 v 17,30.hod
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,
POV je řešeno společně jednotlivě. Předseda upozornil ing. Buiglovou
na nedostatky v projektu organizace výstavby a ta slíbila, že se bude
v rámci stavebního řízení řešit
b/ 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
– 11.6 se uskutečnilo jednání na místě samém se zástupcem magistrátu
a Lesů města Olomouce a byl proveden úklid. Další úprava komunikace
bude pokračovat po dobudování plánované cyklostezky .
c/ okolí ulic Horova, U Lávky a Lermontovova - provedení
dendrologického průzkumu některých starých stromů, zejména u
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dětského hřiště ve vnitrobloku a bylo případně přistoupeno k jejich
prořezání, pokácení a nahrazení jinou výsadbou.4.6. byl proveden
průzkum a bude proveden zdravotní prořez všech stromů a bude
pokácen suchý smrk TSMO.
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ 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. Komise stále nedostala vyjádření o případném jednání ze
strany Města Olomouce
b/ Opětovná 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
c/ Urgence Členka komise upozornila, že v našich čtvrtích není umístěna
žádná nádoba na použitý rostlinný olej – bez odpovědi
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
-Přehled činnosti TSMO pro červenec - předloženo komisi
- Informace o změně tarifu od 1.7. 2019 pro občany starší 65. let
- Informace změně jízdních řádů od 1.7.2019 – předloženo komisi
-Uzávěrka komunikace 20.6-5.7. 2019-Na Výsluní -Rolsberská –vodovod
- Informace o souhlasu magistrátu s prodejem pozemků pro První
Hanáckou BOW
b/ Stanovisko k nájmu pozemku
Společnost Nová Akropolis žádá o 1 m2 na parc. 46/2 a 808/3 pro vitríny
800/500 mm.
Hlasování: pro 7 členů, 0 proti, 0 zdržel se
VIII. Různé, diskuze
- Ing Miroslav Vrána –obyvatel Lazců jménem občanů žádá o
vybudování chodníku mezi domy Bystrovanská č.p. 59 a až po most přes
Adamovku
Komise v současnosti upřednostňuje již dříve naplánované a
vyprojektované investiční akce.
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- Odbor kultury sdělil komisi, že byl přijat její návrh na pojmenování nové
ulice na Rolsberku. Ulice ponese název Mačákova.
-Komise žádá, aby všechny tramvajové spoje č.4 byly řešeny jako
bezbariérové. Je to jediné spojení veřejnou dopravou do našich čtvrtí a
v současnosti nejsou tyto vozy nasazovány i když jsou uvedeny
v jízdním řádu.
-Na žádost občanů žádáme o vyřešení bezbariérové samostatné
dostupnosti části Rolsberk a autobusového nádraží pro hendikepované
občany, popř matky s kočárky. Křižovatka Hodolanská -Lipenská po
opravě není tomu uzpůsobena.
- Občané jediného sídliště v Hodolanech-mezi ul. Lermontovova, Horova
a U Lávky prosí o koncepční úpravu v prostorech mezi domy nejlépe
vypracováním studie v návaznosti na plánovaný odkup části pozemku
např. úřadem městského architekta a to ve spolupráci s místními
občany. Od doby výstavby zde nebyla koncepčně provedena žádná
úprava. Akutně je potřeba provedení demontáže např. zkorodovaných
klepačů.
-Ze strany p. Gottwalda byl vznesen dotaz na skutečnost, že na ul.
Sladkovského byly zasazeny stromy, které uschly a nebyly již ničím
nahrazeny.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18,25 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
od 17:30 hod. 28.8. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova
Zápis vytvořil:

Ing. Stankuš

