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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 11/19 z jednání dne 6. listopadu 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, Ing Váňa,
Nepřítomni:
Hosté: - MPO – strážník Tomáš, Martin Lubič, Zdeněk Kadlčík –dopravní
projektování s.r.o.
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
Byl projednán plán komisí na rok 2020. Komise bude zasedat ve dnech:
8.ledna, 12.února, 4.března, 1.dubna, 6.května, 3.června, 1.července,
5.srpna, 2.září, 7.října, 4.listopadu a 2.prosince 2020.
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Oboustranné značení některých jednosměrných ulic umožňující
průjezd cyklistů v protisměru.
Vzhledem k tomu, že již 4.10. 2019 ODÚR obdržel rozhodnutí státní
správy, bylo po urgenci předsedy sděleno, že značení bude provedeno
počátkem roku 2020 ( v letošní roce jsou vyčerpány prostředky).
b/ 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. Magistrát
nezareagoval, proto předseda zjistil, že areál patří firmě Oltrans CZ-s
jednatelem toto projednal se závěrem, že zadní vjezd nelze
s technických důvodů používat. Po odchodu firmy Oltrans Dostál se
počet vozidel výrazně snížil a řidiči budou upozorněni o zákazu
používání zvukových signálů v nočních hodinách.
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c/: Ze strany p. Lubiče byl vznesen dotaz na skutečnost, že na ul.
Sladkovského byly zasazeny stromy, které uschly a nebyly již ničím
nahrazeny. Stromy nejsou města Olomouc. Neobjednali je, tudíž je ani
nenahradí.
d/ Dětské hřiště u Bystřičky -majitel Lesy města Olomouce jsou
opakovaně znečištěné. Lesy města Olomouce zajistí. V případě
mimořádné potřeby může kdokoliv z KMČ volat na 724206185.
e/ 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. Byly vyměněny. Kontejnery byly na nezpevněné zelené ploše
a byla obtížná manipulace. Komise zkusí řešit v rámci estetizace.
f/ 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.
Bylo provedeno důkladné seznámení komise projektantem cyklostezky.
g/ 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.
Může být řešeno v rámci estetizace. Bude záležet s jakými finančními
prostředky bude komise disponovat.
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ Urgence : Po zahájení intenzivní náhradní dopravy ČD je opětovně
výrazně poničena ulice Purkyňova . Komise žádá o důkladnou opravu
výtluků ještě před zahájením zimního období. Od poslední výzvy se
situace ještě zhoršila.
b/ Třetí opětovná urgence Členka komise upozornila, že v našich čtvrtích
není umístěna žádná nádoba na použitý rostlinný olej – bez odpovědi
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c/ Druhá 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.
d/ Přes osobní projednání bez odpovědi: 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.
Předseda se pokusí spojit přímo se zástupcem vlastníků domu.
e/ Druhá urgence : 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.
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
- Zvláštní užívání komunikace Tyršova 17-rekonstrukce RD 4.-13.11
-Informace o výluce tramvaje linky 4 4.11-9.12 2019 ( přečti 2)
-Informace o omezení provozu linek 12+19 na ul. Rolsberská
b/ Stanovisko k prodeji pozemku
Pronájem části parcely 207/18 -ostatní plocha v k.ú. Hodolany o ploše 34
m2 na údržbu pozemku a sklad dřeva majiteli sousedního RD.
Komise souhlasí s pronájmem.
Hlasování: pro 11 členů, 0
proti, 0 zdržel se
Prodej části parcely 693/2 -1390 m2- ostatní plocha v k.ú.Chválkovice o
ploše 1390 m2 na přístupovou cestu a parkoviště firmy KRAJIczech
s.r.o.
Komise nesouhlasí s prodejem, nýbrž jen doporučuje pronájem, protože
na zmíněném pozemku je situována zastávka MHD ( linka 14).
Hlasování: pro 11 členů, 0

proti, 0

zdržel se
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VIII. Různé, diskuze
- Informace o vodorovném značení Matěje z Janova-Táboritů, kdy
bude provedeno v roce 2020 ( vyčerpané finance)
- Komise žádá, aby byla účastníkem jednání při přípravě
rekonstrukce Hodolanské ulice, která je připravována.
- Občané z oblasti okolo Lipenské ulice oslovili komisi a bylo za
účasti předsedy provedeno místní šetření se shrnutím jejich
požadavků:
1/ Náhrada uhynulých stromů z roku 2017 na ul. Lipenská
2/ Vykácení náletových dřevin po obou stranách zejména při
chodníku na hřbitov včetně vyčištění od trávy
3/Rekonstrukce havarijního stavu nedokončeného chodníku na ul.
Lipenská až ke hřbitovu popř. důkladná oprava
4/ Zřízení přechodů pro chodce u čerpacích stanic MOL a
EUROOIL, rovněž i u světelného značení na ul. Pavelkova ( na
hřbitov)
5/ Snížení rychlosti v nájezdových pruzích na obě čerpací stanice
6/ u čerpací stanice EUROOIL osadit dopravní značení zákaz
otáčení –někteří vjíždí výjezdem a vrací se vjezdem na čerpací
stanici
7/ Na obou stranách ul.Pavelkova u křižovatky s Lipenskou chybí
poklopy na šachtách –pravděpodobně k osvětlení a světelnému
dopravnímu značení
- Informace o změně nařízení pro udržování sjízdnosti a schůdnosti
pro zimní období
Nařízení č. 10/2019 naleznete na webových stránkách města:
https://www.olomouc.eu/o-meste/vyhlasky-a-narizeni/
Další podrobné informace týkající se zimní údržby a operačního plánu
zimní údržby naleznete na webových stránkách technických služeb
města Olomouce:
https://www.tsmo.cz/zimni-udrzba/
IX. Úkoly
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18,55 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
od 17:30 hod. 4.12. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova

