KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 5 / 2022

04. 05. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Mgr. Radim Chmelík Ph.D., Ing. Vlastimil
Podracký, Petr Hloužek, Jan Gottwald, Ing. arch. Otto Schneider, Svatopluk Losert, Iveta
Švancarová

Hosté:

Tomáš Arnošt-MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze

Usnesení:
Byl schválen minulý zápis a program dnešní schůze
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR

03

Vystoupení hostů

04

Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Osazení koše na odpad u cyklo přístřešku Libušina ( druhý splav) - Vyřešeno-osazen nový koš
Úprava odbočovacího pruhu Lipenská -Pavelkova - dle vyjádření MMO je vše v pořádku. Místní občan vše řeší
samostatně
Nepořádek kolem Lipenské ulice - V realizaci - předáno TSMO
Zničená závora na cyklostezce kolem Bystřice - Před uzavřením - je v řešení s Povodím Moravy
Úklid ulice Purkyňova - V realizaci- předáno TSMO
Odvoz rostlinného ořezu ze zelené plochy ul. U Lávky - Vyřešené - provedeno
Oprava komunikace Stará Víska - Před uzavřením - předáno TSMO-oprava v květnu
Osazení lavičky u cyklostezky podél řeky Bystřice - V realizaci - bude osazena v roce 2022
Starší požadavky
Zápis č. 24/2021 ze dne 01. 12. 2021: Oprava chodníku Stará Víska - Nevyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Ničení zelené plochy ul. Táboritů parc. č. 202/1 - Vyřešené - Byly osazeny
ocelové sloupky
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Plakátovací plocha Hodolanská ul. - Vyřešené- boční poškozené plochy
byly odstraněny
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Ničení trávníku na ul. Lermontovova - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Parkoviště na křižovatce Hodolanská-Lipenská- parc.č. 824/3-k.ú.
Hodolany - Před uzavřením - zaměřeno a zpracovává se projekt.
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Osazení lavičky v parčíku ul. Průchodní - Před uzavřením - je naplánovaná
realizace

Projednávané záležitosti

05

05.1

Architektonická studie Vaníčkova - Za Humny
K plánované výstavbě se již komise vyjádřia nesouhlasně a předseda na dnešní komisi pro architekturu i přes
úpravu projektu toto stanovisko potvrdil .

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06

06.1

Stanovisko k prodeji části parc. 616/2 v k.ú. Chválkovice
Pozemek se nachází na ul. Na Zákopě. Společnost TOOL-Construktion s.r.o. chce vybudovat parkoviště a
upravit komunikaci ke svým budovám a svým sousedním pozemkům. Žádá o prodej 188 m2.
Usnesení:
Komise s prodejem souhlasí
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nové požadavky

07

Osazení dopravního značení B8 -pravý břeh Bystřice

1

Vzhledem k opakovaných hrozícím střetům mezi chodci, pejskaři a cyklisty žádáme o osazení dopravního
značení B8 na pravém břehu řeky Bystřice v obou směrech mezi ulicí Libušina po ulici Pavelkova. Cyklostezka
je na levém břehu a i na komunikaci Libušina a Bystrovanská a problematická je současně i turistická stezka (
žlutá) a Svatojakubská cesta Moravskoslezská. Současně prosíme i o osazení tabulí s upozorněním pro
majitele psů, aby po nich uklízeli exkrementy, protože je tato část venčení psů vyhrazena.
Oprava havarijního stavu chodníku Hodolanská

2

Komise žádá o lokální opravu chodníku na Hodolanské ulici mezi ul. U Ambulatoria a Tyršovou
Vyčištění cyklostezky od větví keřů

3

Na katastru obce Bystrovany zasahují větve do profilu cyklostezky. Starosta obce byl požádán o nápravu.
Vyčištění cyklostezky od náplav

4

Žádáme vyčištění nové cyklostezky od náplav ( hlína) zejmena pod mostem v Hodolanské ulici
Prodloužení chodníku na ul. Matěje z Janova

5

Po výstavbě nových domů na ul. Matěje z Janova byly vybudovány v části ulice nové chodníky od ulice Roháče
z Dubé, které končí cca v polovině ulice Matěje z Janova. Komise žádá o posouzení a přípravu dokončení
chodníku alespoň k ulici Beneše Třebízského , či lépe k ulici Táboritů. Po poměrně frekventované ulici se
pohybují mezi vozidly chodci

08

Obecné informace

08.1

Informace o činnosti TSMO - květen 2022
Komise se seznámila s přehledm činnosti TSMO v našich čtvrtích

08.2

Seznámení se stížností občanů

Stížnost na nedodržování stavebního povolení při stavbě na ul. Mačákova -domíchávače s betonem najiždějí
ulicí Za Humny. Dochází k poškozování domů. Stížost byla stěžovatelkou adresována Stavebnímu úřadu

08.3

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

08.4

Ukončení jednání
Předseda ukončil jednání v 18,15 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 1. června 2022 od 17,30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022
Datum schválení zápisu: 07. 05. 2022

Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa

