KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 1 / 2022

05. 01. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Mgr. Radim Chmelík Ph.D., Ing. Vlastimil
Podracký, Jiří Smékal, Petr Hloužek, Jan Gottwald, Svatopluk Losert, Iveta Švancarová,
Ing. Roman Váňa

Omluveni:

Ing. arch. Otto Schneider

Hosté:

Jan Gottwald ml., Vojtěch Došlík, Tomáš Arnošt-MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze
Byl proveden dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez připomínek - zápis byl schválen
Usnesení:
Zápis a program byl schválen
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1

Dlouhodobě odstavené vozidlo na ul. Na Výsluní
Na ulici stojí vrak vozidla zelené Škody Felicie volně přístupné dětem. Hrozí úraz.

03

Vystoupení hostů

03.1

Koncerty v Hodolanském kostele
p. Gottwald ml. seznámil komisi s plánem uspořádat v průběhu roku dva koncerty a požádal o pomoc při
propagaci a organizaci. Komise souhlasí se zařazením později stanovené částky na propagaci do plánu
rozpočtu .

03.2

Hluk od projíždějících vozidel
Pan Došlík seznámil komisi o situaci s hlukem od vozidel, které si zkracují cestu mezi ul. Lipenská a Pavlovická
průjezdem přes ul. P.Holého a dále.
Na základě petice občanů bude osazena značka Průjezd zakázán na ul. Libušina, která by měla průjezd omezit.

04

Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1

Oprava schodů k obchodu Hruška

Na základě kontroly ze strany MMOl bude provedeno místní šetření pro určení specifikace opravy

04.2

Problém s odvodněním podjezdu "Myší díra"
Vzhledem k tomu, že vtok je součástí komunikace provedou TSMO vyčištění v jarních měsících

Projednávané záležitosti

05

05.1

Rozpočet komise na rok 2022
Komise byla seznámena se schváleným rozpočtem na rok 2022
Estetizace
300.000,- Kč
Opravy a udržování
65.000,- Kč
Nákup služeb
50.000,- Kč
Občerstvení
1.000,- Kč
Opravy komunikací
150.000,- Kč
Komise byla informována o možnostech využití těchto částek

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06

06.1

Parkování kamionů na ul. Lipenská
Na parc. 233/2 vedle čerpací stanice MOL, která je v majetku Města Olomouce opakovaně parkují kamiony,
kde si dělají bezpečnostní přestávky a některé tam parkují i více dnů - t.j. používají jej jako dlouhodobé
parkoviště. Po dohodě s MPO by bylo vhodnější tento pozemek řádně pronajímat se stanovenými pravidly, či
zabránit jednoduchou zábranou ( sloupky) vjezdu na něj.

Nové požadavky

07

1

Oprava ulice Libušina
Komise žádá o opravu části ul. Libušina směrem k ul. Pavelkova, kde jsou velké výtluky.

2

Ničení zelené plochy ul. Táboritů parc. č. 202/1
Po opravě účelové komunikace najíždějí na tuto vozidla u domu Táboritů 30 přes zelenopu plochu ( foto posláno
12/21) Komise žádá zabránění vjezdu sloupky, či keři

3

Petice občanů Bělidel - Prokopa Holého
Komise souhlasí s peticí a doporučuje osazení značky Průjezd zakázán přes ul. Prokopa Holého již na ul.
Libušina u křižovatky s ul. K Panelárně.
Po ukončení komise jsme byli informováni, že proběhlo místní šetření a požadované dopravní značení bude po
vyprojektování osazeno.

4

Úklid pozemku před obchodem Hruška
Podél bočního schodiště na parc. 46/2 ( u kostela) je dlouhodobě velký nepořádek. Prosíme o provedení úklidu

5

Plakátovací plocha Hodolanská ul.
Komise opětovně žádá o prověření možnosti zmenšení neestetické plakátovací plochy u obchodu Hruška
odstraněním poškozených a nevyužívaných bočních "křídel"

Řešení křižovatky Lermontovova a Bystrovanská

6

Komise opětovně žádá o konečné řešení této křižovatky a následného sjezdu k lávce L09 a k cyklostezce. Po
její výstavbě je po dešti tento prostor neschůdný a problematicky sjízdný. Veškeré připomínky byly prozatím
odsouvány s tím, že se vyřeší po dobudování cyklostezky.
Komunikace je velmi frekventovaná a slouží i dětem z Bělidel, které navštěvují školu v Hodolanech.

08

Obecné informace

08.1

Hlášení závad
Jako vždy upozorňujeme občeny, žedrobné závady týkající se nepořádku, osvětleni, či drobných závad je v
rámci urychlení řešení problému hlásit přímo na:
Hlášení závad -Technické služby města Olomouce a.s.
www.tsmo.cz. hlášení závad

08.2

Ukončení komise
Předseda ukončil jednání v 18,40 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 2.února 2022 od 17,30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022
Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa

