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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 08/19 z jednání dne 28. srpna 2019
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 28.8.2019 v zasedací místnosti
Klubu seniorů na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni: Ing Stankuš, Ing Podracký, J.Smékal,
P. Hloužek, J. Gottwald st., Mgr. Chmelík, Ing Váňa, S. Losert. I.
Švancarová,
Nepřítomni: Mgr. Přerovský, Ing arch Schneider,
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 9 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
V. Otevřené body- vývoj.
a/ 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.
Dle vyjádření dopravního specialisty MMO budou od 1.9. na linku č. 4
přednostně nasazovány bezbariérové vozy pokud budou k dispozici.
Nelze však garantovat, že to budou všechny spoje. Při nákupu nových
vozů budou tyto spoje doplňovány.
b/ 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.
Odbor dopravy naši žádost předal na odbor sociálních služeb- Mgr.
Kašparová, kde bude řešen v rámci projektu „Bezbariérová Olomouc“
c/ Bezpečný přechod dětí na dětské hřiště v Purkyňově ulici
Bylo provedeno dopravní značení na komunikaci a bude doplněno o
realizaci zóny s omezenou rychlostí na 30 km/hod v celé lokalitě.
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d/ Prodloužení některých spojů linky autobusu č. 14 až k panelárně
Z důvodů zlepšení dopravní obslužnosti občanů Bělidel dochází
k prodloužení vybraných spojů v pracovní dny.
Spoje s příj. v 9.20, 10.05, 10.50, 11.35, 12.20 a 13.05 hod. na Civilní
obranu budou prodlouženy až na Panelárnu. Vratné spoje budou vedeny
z Panelárny v 9.39, 10.17, 11.02, 11.54, 12.32 a 13.18 hod.
e/ 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.
ČSAD pod dohodě s majiteli okolních pozemků provede vyčištění od
náletových křovin s tím, že budou ponechány pouze vzrostlé stromy
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/ Urgence: 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. –Bez odpovědi
c/ Urgence: Ze strany p. Lubiče byl vznesen dotaz na skutečnost, že na
ul. Sladkovského byly zasazeny stromy, které uschly a nebyly již ničím
nahrazeny. Bez odpovědi
d/ Opětovná urgence Členka komise upozornila, že v našich čtvrtích není
umístěna žádná nádoba na použitý rostlinný olej – bez odpovědi
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
- Úplná uzavírka ul. Jiráskova 22.7-15.12.2019 rekonstrukce stoky
GVc a GV -uzavíráno po etapách.
- Ul.Příčná- kácení suchého smrku v období vegetace do 30.9.2019
- Umístění přenosné reklamy 0,6 m2 restaurace Na Blajchu ul.
Bendlova-Libušina do 30.6.2020
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- Návrh změny č. VIII Územního plánu – veřejné projednání 29.8.
K nahlédnutí bude do 5.9.2019 na ODÚR
- Uzavírka ulice Dvorské od 9.9.do 20.10.2019 – rekonstrukce
komunikace
- Zábor ulice Trocnovská 70 m2-pro stavbu RD zatím 21.8.-19.9.
b/ Stanovisko k nájmu pozemku
Pronájem parcely 46/2- ostatní plocha v k.ú.Hodolany o ploše 187 m2 na
zahradu majitelům přilehlého pozemku č.st.451. Komise souhlasí.
Hlasování: pro 9 členů,

0

proti, 0 zdržel se

VIII. Různé, diskuze
- V průběhu července byly Hodolany i Bělidla obtěžovány silným
zápachem. Po opakovaných stížnostech předseda KMČ osobně toto
projednával na odboru ochrany ovzduší MMO a 2.8. proběhla v areálu
bývalého Selika kontrola z jejich strany doplněná i Českou inspekcí
životního prostředí. Bylo zjištěno, že pach vznikl při likvidaci starých
šachet a potrubí melasníků. Majitel pozemku zdroj zápachu zlikvidoval a
ČIŽP toto dále řeší.
V případě, že se v našich čtvrtích objeví zápach neznámého původu
volejte havarijní službu ČIŽP na tel. 731 405 265.
- Obyvatelka Bělidel po jednáních s oprávněnými orgány prosí o podporu
komise ve věci posunutí dopravního značení B2 -zákaz vjezdu všech
vozidel z křižovatky Roháče z Dubé-P. Holého na křižovatku P. Holéhobří Wolfů tak, aby byl umožněn vjezd do ulic bří Wolfů a Ondřejova ze
směru od Pavlovické ulice bez nutnosti objíždět celá Bělidla. Tuto
značku požadujeme doplnit o dodatkovou značku B32 – průjezd
zakázán.
- V rámci programu estetizace bude provedena výsadba několika stromů
a náhrada uschlých stromů v na pozemcích kolem obchodu Hruška na
Hodolanské ulici podle již zpracovaného projektu.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
od 17:30 hod. 2.10. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova
Zápis vytvořil:

Ing. Stankuš

