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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 10/19 z jednání dne 2. října 2019
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod 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, S. Losert. I. Švancarová, Mgr. Přerovský,
Ing arch Schneider,
Nepřítomni: Ing Váňa,
Hosté: - MPO - strážník Vychodil, 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/ Oboustranné značení některých jednosměrných ulic umožňující
průjezd cyklistů v protisměru.
Vzhledem k tomu, že od 18.9.2018 ODÚR neobdržel rozhodnutí státní
správy, bude toto urgovat. Komise rovněž žádá o důrazné sledování této
akce, která se táhne již takřka tři roky.
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ Třetí 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: 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
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provedena žádná úprava. Akutně je potřeba provedení demontáže např.
zkorodovaných klepačů. –Bez odpovědi
c/ Opětovná 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/ Třetí opětovná urgence Členka komise upozornila, že v našich čtvrtích
není umístěna žádná nádoba na použitý rostlinný olej – bez odpovědi
e/ Urgence : 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. Holého-bří 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.
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
- Úprava ceny jízdného od 1.4.2020.
- Přehled činnosti TSMO pro říjen 2019
- Sběrová sobota pro Bělidla a Staré Hodolany bude 25.4.2020
- Zvláštní užívání chodníku Hellerova 8 20.9-19.10. -lešení,
- Omezení obsluhy zastávek ČSAD +linky 12 a 19 18,9-29.10.2019
dle harmonogramu na zastávkách
- Zvláštní užívání chodníku Hodolanská 5. -lešení,
- Zvláštní užívání vozovky Libušina-10.9- 9.10 -oprava propadu
- Zahájení invest. Akce“ Zrušení stok ul. Geislerova -Sladkovského
VIII. Různé, diskuze
- V rámci dotace pro zeleň v naší čtvrti od firmy KOYO bude
provedena výsadba několika stromů na pozemcích okolo obchodu
Hruška na Hodolanské ulici dle již zpracované projektové
dokumentace.
- Komise byla informována o zákazu alkoholu na akcích určených
pro osoby mladších 18. let.
- Estetizace 2019 – zbytek peněz bude použit na doplnění nákladů
pro opravu chodníku na Farského ulici.
- Po zahájení intenzivní náhradní dopravy ČD je opětovně poničena
ulice Purkyňova. Komise žádá o důkladnou opravu ještě před
zahájením zimního období.
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- Komise žádá o výměnu některých nádob na tříděný odpad na ul.
Purkyňova-za kostelem a na Lermontovově naproti mrazíren, kdy
chybí víka. Rovněž prosí o informaci, proč byly již dodané velké
kontejnery na Purkyňově ul. za kostelem opětovně nahrazeny
nevyhovujícími malými nádobami. V rámci estetizace v roce 2020
se komise bude těmito lokalitami zabývat.
- Na rohu ulic Hodolanská a Purkyňova jsou na zelené ploše
soukromé popelnice pro tříděný odpad. Komise žádá o jejich
častější vyvážení, nebo zajištění umístění uvnitř budovy, protože
jsou mylně považovány za veřejné a jsou často přeplněny tak, že
je odpad větrem roznášen po širokém okolí. Tato žádost jej již
opakovaná.
- Dětské hřiště u Bystřičky -majitel Lesy města Olomouce jsou
opakovaně znečištěné. Prosíme zajištění o častějšího úklidu.
- Na ulici Hodolanská chybí odstranění části bývalé vlečky do Selika.
Komise žádá o její odstranění, neboť zde hrozí poškození vozidel o
její hranu a je to předmětem častých připomínek občanů.
- Oprava zábradlí u Bystřičky a na ul. Hodolanská bude provedena
do konce listopadu.
- Komise prosí na příští komisi o prezentaci ze strany projektanta,
popř. zástupce investora k připravované Jantarové cyklostezce
zejména v oblasti napojení na ul. U Ambulatoria
- Komise se zabývala přípravou akcí na Estetizaci 2020.
- Náměty pro MPO: Ulice na Výsluní je vlivem špatného dopravního
značení při rekonstrukci neprůjezdná bez porušení dopravních
předpisů.
- Na ulici Želivského opakovaně parkují vozidla na chodníku a to i
dlouhodobě. Komise prosí o častější kontroly.
- Komise prosí o častější kontroly dětského hřiště u Bystřičky
zejména večer, kdy se toto stává cílem různých individuí.
IX. Úkoly
Pan Losert byl pověřen jednáním ohledně upřesnění situování
cyklostezky podél řeky Bystřice a bude komisi informovat na příštím
zasedání.
Hlasování: pro 9 členů, 0 proti, 1 zdržel se
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.50 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
od 17:30 hod. 6.11. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova
Zápis zapsala I. Švancarová a vytvořil: Ing. M. Stankuš

