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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 01/20 z jednání dne 8. ledna 2020
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, J.Smékal, P. Hloužek,
J. Gottwald st., Mgr. Chmelík, S. Losert. I. Švancarová, Mgr. Přerovský, ,
Ing Váňa, Ing arch Schneider
Nepřítomni: Ing Podracký
Hosté: strážník MPO, Martin Čechovský , p.Lubič, arch Pejpek, a občan
Hodolan
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
-Komise byla seznámena s programem jednání. Bez připomínek - zápis
byl/nebyl schválen.
Hlasování: pro 10 členů, 0 proti, 0 zdržel se
- Komise byla dále seznámena se změnami v novém jednacím řádu
KMČ a ve statutu KMČ platných od 9.12.2019, které jsou k dispozici na
webových stránkách MMO.
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Náhrada uhynulých stromů z roku 2017 na ul. Lipenská.
Místní šetření proběhlo v listopadu 2019 na výzvu místních občanů jen
za přítomnosti předsedy KMČ. Informace měla sloužit jen jako
upozornění příslušného odboru pro provedení reklamace. Předseda
upřesní ing. Štěpánkové.
b/ Vykácení náletových dřevin po obou stranách zejména při chodníku
na hřbitov včetně vyčištění od trávy
Náletové křoviny byly ponechány v souladu s projektem Zelená brána
města. Požadavek na vyčištění chodníku byl předán Mgr Swaczynovi.
VI. Otevřené body bez vývoje
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a/ Opakovaná urgence : Nebylo reagováno na požadavek komise
vyplývající z místního šetření s občany z okolí Lipenské ulice .
1/Rekonstrukce havarijního stavu nedokončeného chodníku na ul.
Lipenská až ke hřbitovu popř. důkladná oprava
2/ Zřízení přechodů pro chodce u čerpacích stanic MOL a
EUROOIL, rovněž i u světelného značení na ul. Pavelkova ( na
hřbitov)
3/ Snížení rychlosti v nájezdových pruzích na obě čerpací stanice
4/ u čerpací stanice EUROOIL osadit dopravní značení zákaz
otáčení –někteří vjíždí výjezdem a vrací se vjezdem na čerpací
stanici
5/ Na obou stranách ul.Pavelkova u křižovatky s Lipenskou chybí
poklopy na šachtách –pravděpodobně k osvětlení a světelnému
dopravnímu značení
b/ Urgence- 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 zasta vováním vozidel dochází ke zhoršování ovzduší.- Nebylo
reagováno
c/Urgence- Komise žádá o provedení reklamace opravy lávky přes
řeku Bystřici u tzv. „druhého splavu“ kde dochází k separaci nátěrů
ocelových konstrukcí.- Nebylo reagováno
d/ Urgence -Komise prosí o sdělení, zda existuje typový projekt na
vybudování oplocení , popř. vybudování zpevněných ploch kolem
nádob na tříděný odpad.? Rádi bychom tento projekt uplatnili
v rámci případné estetizace v dalším roce. - Nebylo reagováno
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:VIII. Různé, diskuze
-Komise se zabývala přípravou požadavků na opravu komunikací
v roce 2020. Členové i občané z našich čtvrtí mohou své návrhy
předložit komisi do příštího zasedání komise, kde se hlasováním
rozhodne o prioritách na základě uvolněné částky.
-Komise se zabývala přípravou požadavků KMČ na akce v rámci
estetizace v roce 2020. Členové i občané z našich čtvrtí mohou své
návrhy předložit komisi do příštího zasedání komise, kde se
hlasováním rozhodne o prioritách na základě uvolněné částky.
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-Komise se zabývala přípravou čerpání prostředků KMČ na velké
opravy a nákup služeb v roce 2020.
- Komise žádá o zkrácení doby nočního klidu dne 27.6.2020 do
24.00, kdy bude na hřišti TJ Hodolany probíhat Setkání přátel
Hodolan ve spolupráci s FC Sigma Hodolany.
- Komise prosí MMO aby urgoval u ŘSD ČR obnovení jednání
s firmou Auto Čechák na odstranění zbytků železniční vlečky na ul.
Hodolanská. Na komisi se obrací řada občanů a právem
upozorňují na akutní nebezpečí poškození vozidel.
- Vzhledem k tomu, že je připravována dlouhodobá výluka trati
Olomouc-Šternberk, kdy budou přilehlými úzkými ulicemi projíždět
denně desítky autobusů, komise žádá o vyvolání nového jednání,
protože se od loňského jednání takřka nic nezměnilo. Je nutná
odborná analýza tohoto letitého problému a navržení
zásadních systémových změn.
- Na ul. Trocnovská opakovaně dochází k parkování na zelených
plochách. Komise žádá o jejich zahrazení betonovými slupky a tím
znemožnění vjezdu na ně. Parkují tam nejen osobní vozy i
autobusy náhr. železniční dopravy.
- Na výzvu občanů opakovaně komise žádá o prověření změny
uličních svítidel na ul. Prokopa Holého, kdy svými rozměry brání
průchodu po chodníku s kočárky.
- Upozorňujeme, že není vyčištěn výtok dešťové vody z ulice Dr. M.
Horákové na Hodolanské straně do řeky. Je zarostlý, zanesený a
hrozí zaplavení podjezdu.
IX. Úkoly
-J.Gottwald navštíví ČSAD a projedná s nimi vyčištění jejich pozemku u
ul. Sladkovského.
-Mgr.Chmelík upřesní na MMO opravu zábradlí na Hodolanské ul.
- P.Hloužek prověří stávající provozní řád dětského hřiště
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19,00 hod. Příští jednání KMČ se bude
konat od 17:30 hod. 12.2. 2020 v zasedací místnosti Klubu seniorů na
ulici Jiráskova .

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

