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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 12/19 z jednání dne 4. prosince 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 Váňa,
Nepřítomni: Ing arch Schneider
Hosté: - MPO – strážník Tomáš, Martin Lubič, Radovan Pleva
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání
KMČ. Bez připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 10 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Oboustranné značení některých jednosměrných ulic umožňující
průjezd cyklistů v protisměru.
Bylo provedeno
b/ Poničena ulice Purkyňova. Komise žádá o důkladnou opravu výtluků
ještě před zahájením zimního období. Od poslední výzvy se situace ještě
zhoršila.
Bude provedeno do konce roku 2019 v závislosti na počasí
c/: 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.
Připravuje se návrh změny dopravního značení na ODÚR
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d/ 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 spojil s předsedkyní SVJ a zajistil nápravu v rámci
možností.
e/ 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.
Vlečka není ve vlastnictví Města Olomouce. ŘSD ČR vyzvala majitele
Auto Čechák k odstranění z tělesa státní silnice I/46
f / Členka komise upozornila, že v našich čtvrtích není umístěna žádná
nádoba na použitý rostlinný olej – na Bělidlech je umístěna na ul.
Táboritů a ve Starých Hodolanech bere olej Sběrový dvůr. Tuto službu
zajišťuje soukromá firma a bude požádána aby v příštím roce umístila
v rámci rozšíření i nádobu na ul. Trocnovskou, popř. Purkyňovu.
VI. Otevřené body bez vývoje
b/ Urgence : Nebylo reagováno na požadavek komise vyplývající
z místního šetření s občany z okolí Lipenské ulice .
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
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
- Zvláštní užívání komunikace Trocnovská u parc. 15/9 - stavba RD
13.11-12.12.2019
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-Informace o posílení provozu v předvánočním období
-MMO informoval, že z finančních důvodů nebudou prozatím
organizovány Sběrové soboty v roce 2020
- Zvláštní užívání komunikace Roháče z Dubé --výkopy, oplocení,
chodníky 3.12-9.12.2019
VIII. Různé, diskuze
- Prosba zahrádkářů z oblasti ul. Hollarova, kde je povoleno
venčení psů, aby je jejich majitelé při venčení nepouštěli na
neoplocené soukromé zahrady.
- Byl převzat od TSMO opravený chodník na Farského ulici
- Byla podána informace hostům ohledně situace s Východní
tangentou
- Komise se shodla na požadavku na úpravu provozu světelné
signalizace na Hodolanské a Divišově ulici. Žádáme správce o
vyhodnocení situace a o vypínání signalizace na přechodech pro
chodce v době nízkého provozu ( v noci, v soboru a v neděli ) dle
zkušenosti provozovatele. Zbytečným zastavováním vozidel
dochází ke zhoršování ovzduší.
- Komise žádá o provedení reklamace opravy lávky přes řeku
Bystřici u tzv. „druhého splavu! , kde dochází k separaci nátěrů
ocelových konstrukcí.
-Komise prosí o sdělení, zda existuje typový projekt na zbudování
oplocení , popř. vybudování zpevněných ploch kolem nádob na
tříděný odpad.? Rádi bychom tento projekt uplatnili v rámci
případné estetizace v dalším roce.
IX. Úkoly
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v
hod. Příští jednání KMČ se bude konat od
17:30 hod. 8.1. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova .

Zápis zapsala I. Švancarová a vytvořil: Ing. M. Stankuš

