KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 9 / 2022

03. 08. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

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

Hosté:

MPO strážník č. 228
Milena Šmidtmajerová, Pavla Novotná

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze

Usnesení:
Zápis z minulé komise a program jednání byl schválen
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.1

Upozornění změnu termínu jednání komise
Komise byla upozorněna na výjimečnou změnu termínu příštího jednání KMČ 24
na čtvrtek 1.9.2022 v 17,30 hod.
Usnesení:
Komise schvaluje i změnu termínu jednání
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1

Upozornění MPO na problémy
1/ Komise žádá o častější kontroly na dětských hřištích u lávky L09 přes Bystřičku ve večerních hodinách, kdy
se tam shromažďují různá individua a požívají tam alkohol.
2/ Na křižovatce Stará Víska -Želivského opakovaně parkují auta v křižovatce a brání průjezdu např. vozidlům
TSMO, či hasičům.

03

Vystoupení hostů

03.1

Upozornění na parkování na zelené ploše ul. Trocnovská
Hosté opětovně upozornili na parkování autobusů na zelené ploše. Komise se opakovaně snaží o doplnění
zábran a v této činnosti bude pokračovat.

04

Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Osazení lavičky na ulici Horova - V realizaci bude zařazeno do plánu roku 2023

Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní - Předáno Bude řešeno v dopravní komisi v září
Doplnění sloupků ul. Trocnovská - Předáno - Komise nesouhlasí se stanoviskem, že se sloupky nebudou
doplňovat
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 Komise opětovně upozorňuje na blokování ulice vozidly hostů Casina
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 - Vyřešené - Úklid proveden
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Oprava komunikace Stará Víska - Před uzavřením Mělo být v květnu - do
dneška není
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Osazení lavičky u cyklostezky podél řeky Bystřice - V realizaci -Slíbeno
provést ještě v tomto roce
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
Aktuálně se provádí celková obnova
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: Oprava kanálů na ul. Purkyňova - Před uzavřením - předáno Moravské
vodárenské

Projednávané záležitosti

05

05.1

Přehled činnosti TSMO
Komise byla seznámena s plánem činnosti TSMO na srpen 2022

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06

06.1

Kontejnery na kov
Děkujeme za další kontejner na kov. V případě, že by byl další volný doporučujeme přidat kontejner k dalším na
ul. M.Horákové u "Myší díry"

Nové požadavky

07

1

Úklid zelené plochy
Na ul. Farského naproti domu č. 35 je v zelené ploše městského pozemku skládka dřevěného odpadu, který
brání řádnému sečení. Prosíme o úklid.

2

Propadlý kanál ul. Trocnovská
Na ul Trocnovská cca naproti kadeřnictví je propadlý kanál s vyčnívající ostrou kovovou hranou. Hrozí
poškození pneumatik

3

Obnovení tabule Klubu seniorů
Po dohodě s Klubem seniorů žádáme o obnovu vývěsního štítu klubu seniorů na ul. Jiráskova 9, který je ve
špatně čitelném stavu

4

Sjezdy pro hendikepované na křižovatce Tovární-Hodolanská-Rolsberská
Žádáme opakovaně o zahájení jednání s majitelem komunikace na vybudování bezbariérových sjezdů na
přechodech pro chodce. Současný stav brání bezpečné komunikaci vozíčkářů a matek s kočárky do místní části
Rolsberk.

Úprava keřů ul. M.Horákové

5

Žádáme o ořezání bujných keřů u domů M.Horákové 31-35 od ul. Divišova. Brání průjezdu automobilů.
Nepořádek na pozemcích SŽDC

6

Prosíme o jednání se SŽDC, MPO a případně PČR, aby se vyřešila tíživá situace podél žel. tratě na ul. M.
Horákové. Vyrostlo zde "stanové" městečko a jeho obyvatelé silně znečišťují okolí . Rovněž po opravě zde leží
pozůstatky suti a stavebního materiálu po opravě trati což tomuto stavu rovněž napomáhá. Na tuto situaci si
stěžují obyvatelé přilehlých domů.

08

Obecné informace

08.1

Informace pro občany starších 60 let
statutární město Olomouc připravilo pro občany nad šedesát let projekt pod názvem Aktivní město - Olomouc
pro kulturu a volný čas. Nabídka je určena všem občanům s trvalým pobytem v Olomouci (nad šedesát let).
o příspěvek můžete žádat na adrese www.aktivnimesto.cz
Občané se mohou zaregistrovat na portálu Aktivní město, kde po jednoduché registraci získají poukázku
s kódem, kterou si buď vytisknou, nebo uloží v telefonu. Poukázka je ve formě elektronické peněženky, kde má
každý zaregistrovaný k dispozici částku 500,-Kč.
V rámci čerpání voucheru je možné např.
Seznam poskytovatelů:
- Aquapark Olomouc- Centrum Semafor- Plavecký stadion Olomouc- Zoologická zahrada Olomouc- Kino
Metropol- Muzeum umění Olomouc- Vlastivědné muzeum Olomouc- Knihovna města Olomouce- Centrum
pohybu

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 18,20 hod. Příští jednání KMČ se bude konat vyjímečně ve čtvrtek 1.9. 2022 od
17,30 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9 .

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022
Datum schválení zápisu: 05. 08. 2022

Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa

