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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 07/20 z jednání dne 1. července 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., S. Losert,
I. Švancarová, Mgr. Přerovský, Ing Váňa, Ing Podracký, Mgr. Chmelík
Nepřítomni: Ing arch Schneider
Hosté: Strážník Tomáš- MPO, M.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 10 členů, 0 proti, 0 zdržel se
IV. Organizační záležitosti
Členové byli upozorněni na změnu zasedání komise v srpnu na pondělí 3.8.
V. Otevřené body- vývoj.
a/ Požadavek pana Chovance a následná petice pro jeho návrh na odklonění
hlavní komunikace z Libušiny ul. směrem od Pavelkovy ul. do ul. U
Panelárny. Komise rovněž žádá o provedení měření intenzity dopravy v ul.
P.Holého a dalšího po změně hlavní komunikace.
Měření rychlosti a intenzity dopravy bylo provedeno a průměrný počet
vozidel byl cca 1200 aut denně. Nákladní vozy větších rozměrů nebyly
zaznamenány. Na dopravní komisi byla odsouhlasena změna směru hlavní
komunikace na ul. U panelárny. Po zpracování projektu a odsouhlasení DI
Policie ČR bude značení včetně vodorovného značení provedeno na podzim
2020. Současně bude celé území Bělidel zařazeno do zóny s max. rychlostí
30 km/hod.
b/ 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. Bude připraven návrh řešení ze strany odd. odpadového hospodářství města.
Budeme dále sledovat.
c/ 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 –bude provedeno v době vegetačního klidu
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d/ Hodolanská 24 vnitroblok-komise prosí o navezení multikáry písku
vhodného do pískoviště, které se roky nachází na pozemku v majetku státu. –
parcela ani pískoviště nepatří městu a proto se nemůže o něj starat.
e/ Prašná komunikace za ul. Bystrovanská na straně Hodolan (parc. č. 784/2
k.ú. Chválkovice) je rozbitá a silně se z ní práší, či odstřikuje bláto, což
obtěžuje majitele okolních domů. Komise žádá o její srovnání a zpevnění
např. asfaltovým recyklátem. – byla provedena kontrola a požadavek byl
zařazen do evidence hlášených závad
f/ Asfaltové hřiště u Lávky přes Bystřičku – prosvětlit stromy tak, aby tam bylo
vidět – předseda a M. Přerovský projednali na místě s Ing Ivem KoláčkemLesy města Olomouce a bylo ihned provedeno, za což komise děkuje
g/ Na ul. Trocnovská opakovaně dochází k parkování na zelených plochách.
Komise opětovně žádá o jejich zahrazení betonovými slupky či obrubníky tak
jak již bylo domluveno na místním šetření ODUR.
Na dopravní komisi bylo projednáno a po odsouhlasení projektu ze strany DI
Policie ČR bude provedeno zamezení vjezdu betonovými sloupky.
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ 2.Urgence: 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.
Nereagováno
b/ Urgence: Komise upozorňuje na nebezpečné suché stromy :
1/ v oblasti dětského hřiště na Bělidlech- ul. Bendlova, kdy hrozí pád
suchých větví i jednoho stromu. Je nutný urychlený zásah.
2/ Na ulici Horova u zahrádek je suchý jehličnan
3/ ul Bystrovanská u domu č. 59 – 2 suché topoly –hrozí úraz
Nereagováno, kromě bodu 3, který byl projednán osobně s Ing Koláčkem
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:- Zvláštní užívání ul. Beneše Třebízského 42 1.7.-30.11.2020 - 20 m2 –
lešení+kontejner –průjezd vozidlům bude zachován
- Prázdninové omezení provozu linek MHD dle upravených jízdních řádů
b/ Majetkoprávní záležitosti
Komise byla informována odborem majetkoprávním o nevyhovění
žádostí na prodej pozemků J.Endlovi v k.ú. Hodolany parc.č. 824/3 a 824/73 a
firmě KRAJIczech s.r.o. v k.ú. Chválkovice parc.č. 693/2
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VIII/ Různé
- Opětovně upozorňujeme občany, že v červenci a srpnu 2020 bude
zcela uzavřena lávka ev.č. L09- pro pěší přes řeku Bystřici z ul.
Bystrovanská na Prokopa Holého z důvodu plánované opravy
nevyhovujícího stavu lávka a nájezdů k ní.
- Komise předala zástupci Městské policie seznam vraků, které se
nacházejí v našich ulicích .
- Komise prosí MPO o častější kontroly v oblasti dětského hřiště u lávky
na ul. P. Holého zejména po 17. hodině, kdy se zde scházejí různá
individua.
- Komise rovněž žádá MMO o změnu typu lesa z hospodářského na
lesopark alespoň 50 m od hranic obou hřiští oběma směry
- Hlasování: pro 10 členů, 0 proti, 0 zdržel se
- Komise byla informována o velmi úspěšném Setkání přátel Hodolan a
Dětském dni na hřišti a děkuje tímto všem spolupořadatelům.
- Dále byli členové seznámeni s ukončením opravy chodníku na
Hodolanské ulici a zejména opravě zábradlí kolem Bystřičky na
Bystrovanské ulici.
- Občané Staré Vísky důrazně žádají odpovědné odbory o alespoň
nápravu havarijního stavu chodníku na jedné straně Staré Vísky a o
srovnání a zasypání výmolů v nezpevněné komunikaci tamtéž. Ulice je
značně frekventovaná a hrozí zde úrazy.
- Celá komise rovněž žádá, aby při přípravě investičního plánu na další
rok byla projekčně připravená investiční akce rekonstrukce ulice Stará
Víska do něj zařazená i za cenu rozdělení této ostudné akce do dvou
etap.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.15 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
mimořádně již v pondělí 3.8. 2020 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu
seniorů na ulici Jiráskova 9.
Zápis zapsala I.Švancarová a vytvořil: Ing. Miloslav Stankuš

