
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

Č. 2 / 2023 01. 02. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Petr Hloužek, Jan Gottwald, Ing. arch. Otto
Schneider, Svatopluk Losert, Iveta Švancarová, akad. soch. Martin Lubič, Mgr. Jan Grepl,
Mgr. Radka Hájková BCBA

Hosté: Ing. Dagmar Reichová, doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., zástupci MPO - Martin Schneider,
Tomáš Pudil

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupci MPO byli upozorněni na sdržování se bezdomovců pod mostem přes Bystřici na Hodolanské ulici,
zvláště v nočních hodinách. Dochází k obtěžování občanů, mají obavy o svoji bezpečnost.

03 Vystoupení hostů

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. podal informaci o připravovaném sousedském setkání. Termín je plánován na
květen, den bude upřesněn. Místo je uvažováno na hřišti u Bystřičky, sejde se přípravný výbor. Požádal o
finanční příspěvek z rozpočtu komise, výše bude upřesněna a následně projednána.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023:
Žádost o informaci, jakým způsobem je organizován úklid sněhu v naší městské části - Vyřešené
Propadlý povrch vozovky na ulici Elišky Krásnohorské - Před uzavřením
Žádost o umístění dopravního zrcadla na křižovatce ulic U Panelárny a Libušina - Předáno
Vylepšení stanoviště nádob na odpad Bystrovanská/Libušina - V realizaci
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022:
Oprava chodníku Stará Víska - Před uzavřením
Křížení cyklostezky s ul. Lermontovova - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Obnovení tabule Klubu seniorů - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 04. 07. 2022: Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní - V realizaci
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Osazení dopravního značení B8 -pravý břeh Bystřice - V realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Zničená závora na cyklostezce kolem Bystřice - Před uzavřením
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. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Ničení trávníku na ul. Lermontovova - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Průběžné informace



- povolení užívání veřejného prostranství  před "Zažeň nudu" (Bc. Jan Bivoj Kolář )
- Ukliďme Česko 2023 - za naši KMČ se bude na organizaci spolupracovat Ing. Miloslav Stankuš.
- nabídka spolupráce s "Místní Agenda 21" - předána informace
 

05.2 Projednání finanční spoluúčasti na akcích FC Sigma Hodolany

Na minulém jednání předseda oddílu FC Sigma Hodolany informoval o připravovaných akcích na fotbalovém a
dětském hřišti a požádal o finanční spoluúčast ze strany komise. Z časových důvodů bude projednáno na
příštím jednání.

05.3 Estetizace - návrhy

Jako lokalita, kam by se tento rok mohla nasměrovat část rozpočtu KMČ na opravy - estetizaci, bylo doporučeno
dětské hřiště u Bystřičky. Zazněl návrh na nízké oplocení, aby se zabránilo volnému přístupu na hřiště psům.
Další návrh byl na zřízení toalety pro návštěvníky. Diskuse s občany, jak upravit tuto lokalitu, bude na programu
plánované sousedské slavnosti, která proběhne v květnu na tomto místě. Budeme se tím zabývat na příštím
jednání.

05.4 Náměty na využití financí

Byl přednesen návrh na pořízení dopravních značek z rozpočtu na opravy, upozorňujících na začátku pěší cesty
po pravém břehu Bystřice, že se jedná o pěší cestu, na které je nežádoucí jízda na kole. V minulosti bylo o toto
požádáno po městě, ale bylo sděleno, že není možné zde umístit dopravní značení, když se nejedná o oficiální
pozemní komunikaci.Oslovíme potencionální dodavatele se žádostí o cenovou nabídku osazení dopravních
značek C8b - Konec stezky pro cyklisty.

05.5 Zřízení FB stránky KMČ

Komise odsouhlasila užívání stránky Městská část Staré Hodolany a Bělidla na sociální síti Facebook, kterou
připravila Radka Hájková.
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce (Spisová značka: S-SMOL/308495/2022/OMAJ/Peň)
Žádáte nás o obecné vyjádření k možným budoucím pachtům předmětných pozemků (např. z důvodu změny
subjektu na straně pachtýře) za účelem užívání zahrádky. Současně z důvodu častých změn na straně pachtýře
a s tím spojené administrativy nás žádáte, aby naše stanovisko mělo platnost do konce volebního období, tj. do
konce roku 2026. 
Komise nemá námitek k pronajímání předmětných pozemků za uvedeným účelem a s požadovanou délkou
platností tohoto stanoviska. 

06.2 Rozšíření vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky
Komise byla požádána o názor na zvažované rozšíření vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky. Komise
doporučuje rozšíření vyhlášky na území KMČ. Jedná se o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek,
může být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Odpalování venkovní
pyrotechniky zraňuje a traumatizuje zvířata venku i uvnitř, poškozuje zdraví lidí, kontaminuje přírodu
chemikáliemi. Současně považuje za žádoucí vyhlášku doplnit o možnost jednorázové výjimky, v mimořádných
a odůvodněných případech.

07 Nové požadavky

1 Nízkopodlažní tramvaje do Starých Hodolan

Komise se obrací na DPMO se žádostí o používání výlučně nízkopodlažních tramvají na lince 4. Vedle
vstřícnosti k pasažérům v seniorním věku a s kočárky, jsou tyto vozy z bezpečnostních důvodů vhodnější na
zastávkách s ostrůvky, které nejsou opatřeny zábradlím. V našem případě na ulicích Hodolanská a Divišova,



kde je velká dopravní zátěž.

2 Bezbariérový přístup na tramvajové ostrůvky

Komise požaduje řešit bezbariérový přístup na tramvajové ostrůvky, nacházející se v naší městské části, včetně
bezpečného přechodu vozovky. 
Zvláště naléhavé je to u frekventované zastávky Hodolanská, která se nachází u školy Řezníčkova.

08 Obecné informace

08.1 Hlášení závad

Jako vždy upozorňujeme občany, že drobné závady týkající se nepořádku, osvětlení, či drobných závad je v
rámci urychlení řešení problému hlásit přímo na:
- Webové stránky TSMO https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
- Speciální stránka města https://hlaseni.olomouc.eu
- Mobilní aplikace města Moje Olomouc  
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.olomouc.app&hl=cs&gl=US
iOS: https://apps.apple.com/cz/app/moje-olomouc/id1420076577

08.2 Ukončení komise

Předseda ukončil jednání v 19.15 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 1. března 2023 od 17.30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 06. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
akad. soch. Martin Lubič

Zapsal/a:
akad. soch. Martin Lubič

Ověřil/a:
Ing. Miloslav Stankuš


