
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

Č. 4 / 2022 06. 04. 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, Ing. arch. Otto Schneider, Svatopluk
Losert, Iveta Švancarová, Ing. Roman Váňa

Hosté: Tomáš Arnošt -MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Schválení minulého zápisu a dnešního programu
Usnesení:

Bod byl schválen
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Informace o odstaveném vozidle

Komise byla informována o odstranění dlouhodobě odstaveného voziidla v ul. Na Výsluní

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Parkoviště na křižovatce Hodolanská-Lipenská- parc.č. 824/3-k.ú. Hodolany - Před uzavřením
Osazení lavičky v parčíku ul. Průchodní - Před uzavřením
Námět na osazení lavičky u zastávky Hodolanská - byl schválen a bylo vytipováno místo osazení

Starší požadavky

Zápis č. 24/2021 ze dne 01. 12. 2021: Oprava chodníku Stará Víska - Nevyřešené
Zápis č. 24/2021 ze dne 01. 12. 2021: Dokončení opravy ulice Libušina - Předáno
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Ničení zelené plochy ul. Táboritů parc. č. 202/1 - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Plakátovací plocha Hodolanská ul. - Uzavřeno - boční křídla byla
odstraněna
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Ničení trávníku na ul. Lermontovova - V realizaci

05 Projednávané záležitosti



05.1 Obecně závazná vyhláška č.3/2022

Komise byla seznámena s vyhláškou o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných
prostranstvích statutárního města Olomouce a o vymezení veřejných prostranství,.
Našich čtvrtí se to týká zejména zákazu konzumace v okruhu 50 m od zastávek, volně přístupných dětských
hřišť , školních a předškolních zařízení a prodejen potravin

05.2 Akce 10 000 kroků ke zdraví

Informace o  celostátní kampani zaměřenou na zdravý pohyb občanů - chůzí. Při podzimním kole by město rádo
zapojilai KMČ se samostatnou soutěží, kde by vítězná KMČ získala 10.000,- Kč na nějakou jimi zvolenou akci.

05.3 Architektonická studie Rolsberská

Komise byla seznámena se studií plánované výstavby polyfunkčníhi domu na křižovatce Tovární-Rolsberská a
spřipomínkami vznesenými na dnešní komisi pro architekturu.

05.4 Informace o akci " Ukliďme Česko"

Komise byla seznámena s průběhem úklidu kolem řeky Bystřice dne 2.4.2022. Současně děkuje všem
účastníkům a hlavnímu organizátorovi panu Martinu Čechovskému z FC Sigma  Hodolany.

05.5 Dotace od firmy KOYO

Vzhledem k předvolebnímu období nemůže město Olomouc přijímat dotace od soukromých firem. Proto nebyla
dotace v letošním roce využita.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Stanovisko k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce

Na parc. č.202/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Bělidla na ul. Bendlova prodejem dojde k narovnání skutečného stavu.
Komise s narovnáním skutečného stavu souhlasí
Usnesení:

Komise s prodejem souhlasí
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.2 Stanovisko k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce

na parc. č.202/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Bělidla na ul. Bendlova prodejem dojde k narovnání skutečného stavu.
Komise s narovnáním skutečného stavu souhlasí
Usnesení:

Komise s prodejem souhlasí
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Osazení koše na odpad u cyklo přístřešku Libušina ( druhý splav)

Komise žádá o opětovné osazení koše na odpad , který byl vandaly zničen. Nejlépe za odolný proti poškození.
Rovněž byla zničena turistická značka o jejíž znovuinstalaci  rovněž prosíme..

2 Úprava odbočovacího pruhu Lipenská -Pavelkova

Je potřeba jednoznačně vymezit ( pruhy?) zastávku s odbočovacím pruhem pro autobusy tak, aby nedocházelo
k mylnému chápání řidičů, že se jedná o odbočovací pruh vpravo a dochází ke kolizním situacím s řidiči, kteří
odbočují s pruhu správného.



3 Nepořádek kolem Lipenské ulice

Příkopy a přilehlé pole jsou silně znečištěny odpadem zejména v úseku ul Lipenská od Pavelkovy po kruhovou
křižovatku u Hamerské ul. Prosíme zajistit u ŘSD úklid. Lipenská je brána do města a okolí  působí děsivě.
Údajně se jedná většinou o uvolněný odpad z vozidel jezdících na skládku do Mrskles.

4 Zničená závora na cyklostezce kolem Bystřice

Závora, která měla bránit vjezdu vozidel na cyklostezku je vytržena. 
Před jejím znovu instalováním žádáme posoudit, zda je její instalace vůbec potřebná. 
Argumenty proti retardérům:
1) zužují cyklostezku na 1/3 šířky
2) ničí povrch cyklostezky - je viditelné
3) jsou zdrojem hluku (především při přejezdu plných koleček - skateboardy, koloběžky,...)
4) retardéry jsou předmětem sporů mezi cyklisty a pěšími.
Spory se projevují stálým otevíráním a zavíráním retardérů a jejich následným ničením. Zničené retardéry
přijedou opravit technické služby a situace se opakuje s dalšími vysokými náklady.
Vhodnějším řešením by byly vyjímatelné sloupky se zámkem plus vodorovné značení. 

5 Úklid ulice Purkyňova

Po očištění prorůstající zeleně z plotu  za strany TJ Sigma Hodolany jsou na ulici v úseku mezi dětským hřištěm
a ul. Lermontovova nánosy hlíny a tlejícího odpadu. Dokonce se tam objevil náznak založení černé skládky.
Prosíme o její vyčištění jakož i provedení úklidu ulice  za za kostelem, kde z okolních stromů zůstaly nánosy
tlejícího listí a vyčištění ulice od štěrku po loňské opravě nástřikem.

6 Odvoz rostlinného ořezu  ze zelené plochy ul. U Lávky

Prosíme o odvoz ořezu z keřů, které vznikly při brigádě občanů v době vegetačního klidu v okolí pískoviště na
přilehlých plochách. Při přistavení kontejneru a telefonickém upozornění naložení zajistí svépomocí.

7 Oprava komunikace Stará Víska

Komise upozorňuje na opětovné poškození " vozovky" na ul. Stará Víska po zimní sezóně. Je nutná zásadní
oprava.

8 Osazení lavičky u cyklostezky podél řeky Bystřice

Komise prosí o  zkušební osazení jednoduché lavičky bez opěradla pro chodce procházející se kolem řeky.
Navrhujeme prostor u styku asfaltové komunikace a hliněné cesty za ul. Bystrovanská. Množí se prosby ze
strany starších občanů a maminek s dětmi. Místo zástupce komise upřesní na místním šetření. 

08 Obecné informace

08.1 Informace o TSMO

Dne 18.4.2022 nebude prováděn svoz odpadu
17-18.4.2022 - budou uzavřeny Sběrové dvory
Nový sběrový dvůr Andělská je ve zkušebním provozu otevřen zatím v pátek 10-18.00 hod.

08.2 Hlášení drobných závad

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

08.3 Ukončení jednání a příští jednání komise

Předseda ukončil jednání v 18,30 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 4. května 2022 od 17,30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miloslav Stankuš

Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa


