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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 04/20 z elektronického jednání z dubna 2020
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) z důvodu
„koronakrize“ pracovala pouze elektronicky pomocí mailové pošty
II. Prezence
Přítomni: dle mailové korespondence.
Nepřítomni:
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ.
Bez připomínek - zápis byl schválen.
Hlasování: pro 11 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
Zápis byl projednán pomocí mailové pošty
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Situace týkající se náhradní autobusové dopravy a parkování na zelených
plochách byla řešena dalším společným jednáním 12.3.2020 na Magistrátu
města za účasti všech zainteresovaných stran.
Komise se zabývala neuspokojivými výsledky z tohoto jednání z důvodu
nesouhlasu ČD a SŽ s přesunem přednádraží. Prozatím se nevyhovující
parkování na ul.Trocnovská přesune na parkoviště za budovu ČD
Telematika, aby se snížila hlučnost pro přilehlé domy. KMČ bude dále
prosazovat přemístění této náhradní dopravy ve spolupráci s MMO.
b/ ochranné zábradlí u restaurace Mačák se rozpadá – jeden díl leží na zemi.
Bylo opraveno a v opravě se bude pokračovat.
h/ Na křížení ulic Hodolanská a U Ambulátoria chybí bezbariérový přechod
pro chodce, který brání přístupu hendikepovaným z podchodu „ Myší díra“ na
chodník v ulici Hodolanská.
ODUR provedl šetření na místě a oboustranná úprava byla naceněna na cca
75 tis. Kč. Existuje však PD, která celou situaci řeší komplexně. Po otevření
MMO předseda zjistí stav na odboru dopravy
Toto je odpověď: V roce 2018 nechal tehdejší odbor koncepce a rozvoje zpracovat
územní studii řešící úpravu v uvedené lokalitě ve vazbě na areál Auto Čechák a napojení
vlakového nádraží ve stopě bývalé vlečky. Součástí řešení je rovněž zřízení světelně
řízeného přechodu pro chodce. Bohužel, uvedená akce zatím nefiguruje ve střednědobém
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ani dlouhodobém rozpočtu. Částečným řešením je výstavba cyklostezky po ul.
Hodolanská, kdy pomocí dopravního značení bude umožněn i pohyb pěších. Výstavba
stezky proběhne v letošním roce.

VI. Otevřené body bez vývoje
a/ 4.Opakovaná 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:Zvláštní užívání ul. Trocnovská 26.2.-4.4.2020 - 20 m2 -stavba
- Omezení provozu linek č. 13, 16, 22, 50, 51, 52, 111 a X od 1.4. dle
upravených jízdních řádů
- Zvláštní užívání ul Libušina 9 -25.3.-9.4.2020 - 10 m2 - kontejner
b/ Různé
- Komise oznamuje, že akce Ukliďme Česko ve spolupráci s FC Sigma
Hodolany dne 18.4. 2020 byla vzhledem k situaci přesunuta na podzim
tohoto roku.
- Vyřezání náletových stromů u parkoviště ČSAD na ul Sladkovského
bude přesunuto po skončení karanténních opatření.
- Vykácené stromy na zelené ploše při ul. Lermontovova budou dle
vyjádření zástupce Lesů města Olomouce odstraněny do poloviny
dubna, kdy dojde k jejich prodeji
- V rámci současné situace byly sníženy prostředky na estetizaci o
polovinu tj. na 150 tis, Kč s tím, že možná budou zrušeny úplně. Do
našeho návrhu jsme dali níže uvedené. V rámci snížení navrhuji
prozatím vyřadit bod 2.
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- Byly vzneseny podněty občanů a to opakovaně na osazení bankomatu
některé banky v centru Starých Hodolan. Starší občané mají problém
s výběrem hotovosti a přitom zde byl bankomat několik desítek let.
Prosíme MMO o jednání s některou z bank po uklidnění situace.
- Na ulici Purkyňova mezi ul. Hodolanská a Šafaříkova je nutný zásadní
ořez keřů a stromů, které zasahují do vozovky a dochází zde
k poškozování vozidel
- Předběžné stanovení termínů čtyř sečí na pozemcích statutárního
města Olomouce v r. 2020 ,které mohou být operativně upraveny v
závislosti na aktuálním stavu zeleně a vývoji počasí.
1. seč – 22. 4. – 31. 5. 2020
2. seč - 26. 5. – 30. 6. 2020
3. seč – 01. 7. – 29. 9. 2020
4. seč - 30. 9. – 04.11. 2019
- Komise dostala možnost se vyjádřit k nabízenému provozu
elektrokoloběžek v našem městě. Po shrnutí a upravení názoru
některých členů komise, kteří zareagovali navrhuji toto znění:
Vzhledem ke zkušenostem z jiných měst komise přistupuje
k elektrickým koloběžkám velmi opatrně, neboť ze zápisu nejsou zřejmé
některé specifikace. Např. zda koloběžky budou jezdit v centru po
chodnících (nedokáži si představit jízdu po našich náměstích mimo ně)
nebo pro ně budou vyhrazeny jen cyklostezky či komunikace.
Město by mělo přesněji specifikovat za jakých podmínek bude tento
podnikatelský záměr ve městě fungovat a v jakém maximálním
rozsahu, aby nedocházelo k odkládání koloběžek kdekoli, kde by
překážely chodcům, kočárkům, či vozíčkářům apod.
V městě, jako je Olomouc, s hustou sítí veřejné dopravy, nevidíme
významnou přidanou hodnotu pro město nebo jeho obyvatele.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání elektronické jednání dne 2.4. Příští jednání KMČ se
bude pravděpodobně konat od 17:30 hod. 6.5. 2020 v zasedací místnosti
Klubu seniorů na ulici Jiráskova .
Zápis zapsal a vytvořil: Ing. Miloslav Stankuš

