
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

Č. 3 / 2023 01. 03. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miloslav Stankuš, Ing. arch. Otto Schneider, Svatopluk Losert, Iveta Švancarová, akad.
soch. Martin Lubič, Mgr. Radka Hájková BCBA, Ing. Dagmar Reichová

Omluveni: Mgr. Martin Přerovský, Petr Hloužek, Jan Gottwald, Mgr. Jan Grepl

Hosté: zástupkyně MPO Pavla Brokešová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu

Nízkopodlažní tramvaje do Starých Hodolan - Vyřešené
Bezbariérový přístup na tramvajové ostrůvky - Před uzavřením

Starší požadavky

Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Bezbariérové tramvaje -linka 4 - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Křížení cyklostezky s ul. Lermontovova - Před uzavřením
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Oprava chodníku Stará Víska - Před uzavřením
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 10. 2022: Ořezání stromu u domu U Lávky 8 - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: Vylepšení stanoviště nádob na odpad Bystrovanská/Libušina - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: Žádost o umístění dopravního zrcadla na křižovatce ulic U Panelárny a
Libušina - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: Propadlý povrch vozovky na ulici Elišky Krásnohorské - Před uzavřením

5 Projednávané záležitosti

5.1 Průběžné informace
- Ing. Dagmar Reichová jmenována 7. 2. radou města členkou KMČ
- odkaz na FB stránky "Městské části" na webu města
- pozvání na jednání týkající se akce ,,Libušina, vozovka - I. etapa" 7 na ODUR - Ing. arch. Schneider se setkal
s projektantem a informoval o akci komisi.

5.2 Ukliďme Česko 2023 v sobotu 1. dubna.
Ing. Miloslav Stankuš, který akci za naši KMČ organizuje ve spolupráci s Martinem Čechovským, informoval o
zvoleném termínu. Je zajištěno potřebné vybavení (pytle, rukavice, kleště dřevěné). Místo a čas srazu bude
upřesněno ve vitrínách KMČ.

5.3 Projednání finanční spoluúčasti na akcích FC Sigma Hodolany přesunuto na příští jednání



5.4 Estetizace - návrhy
Dětské hřiště u Bystřičky, návrh na nízké oplocení, spojit se Sousedskou slavností? Projednáme na příští
schůzi.

5.5 Náměty na využití financí
Návrh na pořízení dopravních značek u Bystřičky, zamezující vjezd cyklistů na pěšinu po pravím břehu od
mostu na ulici Pavelkova po dětské hřiště.
Po konzultaci s předsedou dozorčí rady Lesy města Olomouce, a.s., která spravuje území, navrhujeme upustit
od záměru osazení dopravního značení ,,Zákaz vjezdu jízdních kol" (č. B 8) a zvolit formu ,,Stezka pro chodce"
(č. C 7a), případně atypickou tabuli, žádající cyklisty využít cyklostezku na druhém břehu. Dále byl vznesen
námět připravit v rámci úprav vegetace a revitalizace této části břehu výhledově samostatnou biketrialovou
stezku. Bude dořešené na příští schůzi.

5.6 Sousedské setkání Bělidla
Aktualizace informací o připravovaném Sousedském setkání na Bělidlech, bude se konat 27. 5. 2023 od 14.00 -
18.00, ve spolupráci se Sokolem Bělidla.

5.7 Parkoviště u Go4games Casino Olomouc Hodolany, před ABA Apartments, na ulici Lipenské
Pronajímatel plánuje vymezit svoji pronajatou plochu včetně osazení závory tak, aby sloužila pro klienty Casina.
Než toto bude realizováno, komise požaduje alespoň vyznačit hranici pronajatého území. Telefonickým
jednáním se zástupcem pronajimatele toto bylo přislíbeno.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

6.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, pachtu, na ulici Libušina
KMČ doporučuje PRODEJ oplocených předzahrádek (v pořadí za sebou o velikostech 61 m2, 61 m2, 64 m2, 59
m2 a  63 m2).
Nesouhlasí s prodejem plochy o výměře 92 m2 a eventuelně 51 m2 (zde se žádá o pacht) z důvodu zachování
dostatečné šíře ulice pro průjezd vozidel a případné vybudování chodníku v budoucnosti. 

6.2 Vyjádření ke změně názvu autobusové zastávky Koyo na Pavelkova
KMČ nemá námitek ke navrhované změně

7 Nové požadavky

1 Oprava propadené vozovky Purkyňova

Požadujeme opravení propadné vozovky na ulici Purkyňova, za křižovatkou s ulicí Fügnerova, směrem ke
křižovatce s ulicí Příčná, vedle dětského hřiště. 
Jedná se pravděpodobně o sesednutí terénu po opravě vodovodu.

8 Obecné informace

8.1 Hlášení závad
Upozorňujeme občany, že drobné závady týkající se nepořádku, osvětlení, či drobných závad je v rámci
urychlení řešení vhodné hlásit přímo na:- Webové stránky TSMO https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/- Speciální
stránka města https://hlaseni.olomouc.eu- Mobilní aplikace města "Moje Olomouc"

8.2 Ukončení komise
Předseda ukončil jednání v 18.54 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 5. dubna 2023 od 17.30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 06. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
akad. soch. Martin Lubič



Zapsal/a:
akad. soch. Martin Lubič

Ověřil/a:
Ing. Miloslav Stankuš


