KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 2 / 2022

02. 02. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Radim Chmelík Ph.D., Jiří Smékal, Petr Hloužek, Ing. arch. Otto
Schneider, Svatopluk Losert, Iveta Švancarová, Ing. Roman Váňa

Omluveni:

Mgr. Martin Přerovský, Ing. Vlastimil Podracký, Jan Gottwald

Hosté:

Tomáš Arnošt, David Kovář - MPO
Martin Čechovský
Martin Lubič

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze
Byl proveden dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez připomínek
Usnesení:
Zápis a program byl schválen
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR
Upozornění na vrak vozidla na ul. Na Výsluní byl již 15.11.2020 předáno ze strany MPO na MMO k řešení.

03

Vystoupení hostů

Usnesení:
Komise souhlasí se zařazením do plánu
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.1

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akce pořádaně ve spolupráci s FC Sigma
Hodolany
Předseda oddílu informoval o uskutečněných a připravovaných akcích na fotbalovém a dětském hřišti se žádostí
o finanční spoluúčast ze strany komise.
37.000,- Kč na Setkání přátel Hodolan a Bělidel 2.7.2022
13.000,- Kč na Letní kino v termínu, který bude upřesněn

04

Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1

Řešení křižovatky Lermontovova-Bystrovanská
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.

Pro vybudování nové komunikace je nutno nechat zpracovat projektovou dokumentaci (tak, aby vyhovovala
všem technickým předpisům) a zajistit stavební povolení na její realizaci. Proto byl Váš požadavek zařazen do
evidence požadavků na zpracování projektových dokumentací. Požadavky na zpracovávání PD jsou
každoročně vyšší než finanční prostředky určené na zpracování projektových dokumentací. Lze však
předpokládat, že během druhé poloviny letošního roku bude zadáno zpracování požadované projektové
dokumentace, s předpokládaným termínem odevzdání 3/2023. Do doby realizace bude uvedená komunikace
udržována v rámci záchovné údržby.

04.2

Úklid pozemku před obchodem Hruška

Podél bočního schodiště na parc. 46/2 ( u kostela) je dlouhodobě velký nepořádek. Prosíme o provedení úklidu
Bude provedeno místní šetření za účelem přesného zjištění místa a rozsahu skládky . Pokud se bude jednat o
pozemek ve vlastnictví SMOL bude zajištěn úklid prostřednictvím TSMO, a.s., pokud se bude jednat o soukromý
pozemek, bude zajištění úklidu skládky předáno na odbor životního prostředí který vyzve majitele k zajištění
úklidu

04.3

Oprava Ulice Libušina
Oprava poklopů na komunikaci na ul. Libušina bude zařazena do plánu prací pro TSMO, a.s. a provedena bude
dle klimatických podmínek a kapacity dodavatelských firem v jarních měsících letošního roku. Do doby realizace
bude uvedená komunikace zabezpečena přechodným DZ.

04.4

Ničení Zelené plochy ul. Táboritů parc.č. 202/1
Předáno k realizaci

04.5

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

05

Projednávané záležitosti

05.1

Požadavky KMČ na opravy komunikací v roce 2022
Bylo navrženo dokončení opravy chodníku na ul. Purkyňova od ul. Fügnerova po ul. Příčná

Usnesení:
Komise souhlasí
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2

Požadavky KMČ na akce estetizace v roce 2022
1/ doplnění částky na dokončení úprav zeleně na ul. Lermontovova ( dle KOYO) ( celkem 250.000,-)
2/ doplnění potřebné částky na opavu chodníku Purkyňova ?
3/ osazení lavičky u zastávky tramvaje Hodolanská na parc. 808/4 dle možností.
Hlasování:
Usnesení:
Komise souhlasí
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07

Nové požadavky

Řešení křižovatky Lermontovova-Bystrovanská

1

Vzhledem k dlouhodobé přípravě konečného řešení křižovatky komise žádá o stržení a srovnání komunikace od
bláta, které tam zůstalo po firmě, která prováděla cyklostezku a doplnění povrchu drobným štěrkem, či lépe
živičným recyklátem.
Ničení trávníku na ul. Lermontovova

2

Po ukončení výstavby cyklostezky si řidiči navykli otáčet svá vozidla přes pozemek 995/4 a 997/1 - zelená
plocha. Komise navrhuje osazení větších kamenů tak aby se vjíždění na trávu zamezilo.
Tato situace je opakovaně připomínkována ze strany obyvatel přilehlých domů.
Oprava brány hřbitova

3

Brána do hřbitova na Lipenské ulici má poškozený závěs a hrozí úraz.

08

Obecné informace

08.1

Hlášení závad
Jako vždy upozorňujeme občeny, že drobné 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

Informace o akci Ukliďme Česko
Ve spolupráci s FC Sigma Hodolany a Českým rybářským svazem bude komise organizovat akci Ukliďme
Česko kolem řeky Bystřice, včetně vlastního toku. Akce se uskuteční 2. dubna a informace o ní budou ve
vitrinách KMČ.

08.3

Ukončení komise
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod.. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 2. března 2022 v zasedací
místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022
Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miloslav Stankuš

Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa

