KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 8 / 2022

04. 07. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Vlastimil Podracký, Jiří Smékal, Petr
Hloužek, Jan Gottwald, Svatopluk Losert, Ing. Roman Váňa

Hosté:

MPO-Tomáš Arnošt

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze

01.1

Schválení minulého zápisu a programu

Usnesení:
Zápis a program byl schválen
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1

Upozornění členů komise pro MPO
MPO byla upozorněna na opakované parkování autobusů na zelené ploše v ul. Trocnovská
MPO byla upozorněna na neoznačené osobní auto na Lermontovově ulici

02.2

Měření rychlosti MPO
Na základě informací z tisku bylo komisi vysvětleno, že strážníci budou osazovat po vyškolení radary s
měřením rychlosti, které budou vyhodnocovány mimo tento bod. Nemají právo na zastavování vozidel. Komise
budou vyzvány aby si zvolili místa, kde budou chtít měření provádět. Na základě výzvy občanů bude jako první
zvolena ulice Prokopa Holého.

03

Vystoupení hostů

04

Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Doplnění dopravního značení Lermontovova ul. - Vyřešené
Oprava kanálů na ul. Purkyňova - Před uzavřením

Starší požadavky

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
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Zničená závora na cyklostezce kolem Bystřice - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Úklid ulice Purkyňova - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Oprava komunikace Stará Víska - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Osazení lavičky u cyklostezky podél řeky Bystřice - V realizaci
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Osazení dopravního značení B8 -pravý břeh Bystřice - V realizaci
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Oprava havarijního stavu chodníku Hodolanská - Před uzavřením -je
zařazeno domplánu údržby TSMO
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Vyčištění cyklostezky od náplav - Vyřešené

Projednávané záležitosti

05

05.1

Informace o Setkání přátel Hodolan a Bělidel a dětském dnu
Komise byla seznámena s organizací výše uvedené akce která se uskutečnila 2.7.2022 od 14.00 na hřišti TJ
Hodolany a přilehlém dětském hřišti na Purkynově ulici. O akci opakovaně informoval místní rozhlas. Současně
komise děkuje všem organizátorům akce, zejména z FC Sigma Hodolany.

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06

06.1

Vyjádření k prodeji části pozemku 598\ú1 + 616\3 v k.ú. Chválkovice
Žadatel Zdeněk Bittner žádá o prodej části výše uvedených pozemků o rozlohách 1240+458 m2 za
účelemzřízení služeb motoristům ( bezkontaktní myčka, čištění interiérů apod.)
Usnesení:
Komise souhlasí s prodejem za podmínky výsadby náhradní zeleně za zeleň zabranou. Dále komise doporučuje
ponechání pozemkové rezervy na případné vybudování chodníků .
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nové požadavky

07

Osazení lavičky na ulici Horova

1

Na základě žádosti občanů komise žádá o osazení lavičky místo původní lavičky, která byla z důvodu
havarijního stavu odstraněna. Lokalizace je na trávě u chodníku mezi parc. čísly 572 a 622 v .k.ú Hodolany
Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní

2

Komise požaduje doplnění dopravního značení - dodatkovou značkou :Kód: E 12b Vjezd cyklistů v protisměru
povolen - v ulici Na Výsluní, která je cyklisty značně frekventovaná
Doplnění sloupků ul. Trocnovská

3

Komise požaduje doplnění sloupků, které zabrání vjezd vozidlům, včetně autobusů na zelenou plochu. Stávající
sloupky nezabraňují plně vjezdu na trávu a jsou již i částečně vyvrácené

08

Obecné informace

08.1

Zvláštní užívání místní komunikace
V době 20.-.19.7. je panu K. Zatloukalovi na ul. Vaníčkova 12 povolen zábor chodníku 12 m2 pro stavbu lešení

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 komise
Předseda ukončil jednání v 18,10. hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 3.8. 2022 od 17,30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9 .

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022
Datum schválení zápisu: 04. 07. 2022

Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa

