
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

Č. 10 / 2022 01. 09. 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, Ing. arch. Otto Schneider, Svatopluk Losert, Iveta
Švancarová, Ing. Roman Váňa

Hosté: MPO Tomáš Arnošt

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Zápis z minulé komise a program jednání byl schválen

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Užívání alkoholu naproti ZŠ Řezníčkova

MPO byla upozorněna na množící se konzumace alkoholu naproti ZŠ u obchodu na rohu Hodolanské a
Purkyňovy ulice v rozporu s Vyhláškou města.

02.2 Nepořádek na konci ul. Rejskova u pozemku ČD

MPO byla upozorněna na osoby bez přístřeší, kteří vytvářejí černou skládku u posledního domu a ruší okolní
majitele domů

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Úklid zelené plochy - Předáno
Propadlý kanál ul. Trocnovská - Vyřešené
Obnovení tabule Klubu seniorů - Předáno
Sjezdy pro hendikepované na křižovatce Tovární-Hodolanská-Rolsberská - Předáno
Na úpravu uvedené křižovaky byla již v roce 2011 zpracována projektová dokumentace (viz. příloha), jejíž
realizace se bohužel nedostala do rozpočtu města. Odbor investic, příp. odbor dopravy, musí sdělit zda je
uvedená dokumentace stále platná či je třeba ji aktualizovat a následně akci vložit do dlouhodobého investičního
plánu.
Úprava keřů ul. M.Horákové - Předáno
Nepořádek na pozemcích SŽDC - Vyřešené



Starší požadavky

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: Oprava komunikace Stará Víska - Před uzavřením
Došlo opět ke zhoršení - havarijní stav
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 - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: Oprava kanálů na ul. Purkyňova - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 29. 06. 2022: Osazení lavičky na ul. Horova - Nevyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 29. 06. 2022: Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní - Nevyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 04. 07. 2022: Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 04. 07. 2022: Doplnění sloupků ul. Trocnovská - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Schválení dárku jubilantům

Komise odsouhlasila elektronickým hlasováním příspěvek na dárek jubilantům v našich čtvrtích o  200 Kč.
Takže každý z jubilantů dostane s blahopřáním i poukázku na 350 Kč.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Bezbariérové tramvaje -linka 4

Opětovně byly zrušeny bezbariérové vozy do našich čtvrtí. Matky s kočárky, invalidé a staří lidé musí čekat na
občasný bezbariérový spoj. Vzhledem k tomu, že je to jediný spoj MHD do této oblasti žádáme o nápravu

2 Zápach z  psího krematoria

Občané Bělidel žádají prověřit komín krematoria pro psy. Při pálení větších zvířat je cítit pach.
Situace je citlivá i vzhledem k tomu, že proti stavbě byla petice cca 650 občanů.

3 Prověření stavu stromků u domu Ondřejova 1

Občané z Ondřejovy ulice si stěžují na velikost stromů na pozemku u RD Ondřejova 1, které brání rozhledovým
poměrům na křižovatce s ulicí Libušina. Prosíme o prověření a případnou dohodu s majitelem

4 Křížení cyklostezky s ul. Lermontovova

Na křížení nové cyklostezky dochází vlivem nepřehlednosti a bezohledné jízdy cyklistů k častým případům
hrozících nehod mezi chodci a cyklisty. Je to způsobeno i nepřehledností tohoto frekventovaného křížení.
Žádáme o vykácení keřů na pravé straně ul. Lermontovova tak, aby bylo oboustranně vidět a doplnit vodorovné
značení na cyklostezku, které upozorní na křížení a chodce.

5 Oprava cesty na parc. 784/2 v k.ú. Chválkovice

Komise žádá na základě stížnosti občanů o opravu spojovací cesty z ulice Lermontovova , která je velmi
využívána majiteli chat a zahrad dále. Cesta je prašná a znečišťuje okolní pozemky majitelů přilehlých
nemovitostí.



6 Černá skládka u Sběrového dvoru Hodolany

Naproti vjezdu do sběrového dvoru vzniká černá skládka , která je částečně tvořena i odpadem, který se tam
ukládá, když je dvůr mimo provoz. Prosíme o prověření a úklid a využívání kamery.

7 Oprava chodníku Stará Víska

Opakovaně žádáme o odstranění úseků chodníku s havarijním stavem , Již loni byl chodník po společné dohodě
očištěn, ale k opravě nedošlo. 

08 Obecné informace

08.1 Uzávěra mostu přes Bystřici na Hodolanské ul.

Dne 10.9.-11.9. od 23.00 do 4.00 bude uzavřen most z důvodu zátěžové  zkoušky mostu.

08.2 Uzávěra ulice Roháče z Dubé

15.9.-21.9. bude částečně uzavřena ul.Pavlovická a úplně ul. Roháče z Dubé z důvodu opravy komunikace

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 komise

Předseda ukončil jednání v 18,30 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu  5.10. 2022 od 17,30 v
 zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9 .

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 04. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miloslav Stankuš

Zapsal/a:
Ing. Miloslav Stankuš

Ověřil/a:
Ing. Roman Váňa


