
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6.4.2016 

I. Zahájení  

Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala 

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  6.4.2016 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mgr. Pavel Mezuláník, Mojmír 

Hloušek, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Svatopluk Losert, Ing. Dagmar 

Reichová, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Jiří Čamach, Mgr. Martin Přerovský, 

Ing. Miloslav Stankuš 

 

III. Hosté 

Zástupci městské policie, obyvatelé Starých Hodolan. 

 

IV. Schválení zápisu z minulé jednání 

Pan Kolovratník poslal doplnění zápisu 2.3.2016 – správně má být v bodu G – 

uvedeno odstranění dodatkové tabulky. Předseda nezjistil jiné námitky k zápisu 

z minulého jednání. Zápis byl schválen. 

Ověřovatelem zápisu byl stanoven  Ing. Miloslav Stankuš.  Zapisovatelkou byla 

stanovena  Mgr.Ilona Andrýsková. 

Hlasování: ano 12 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

V. Rozhodnutí členů komise 

A) Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti: 

 

Paní PhDr. Fialová, Ph.D. jménem občanů bydlících na ulicích 

Chelčického, Příčné a občanského sdružení Zelené město Olomouc 

opětovně žádá o vyřešení přístupové komunikace ke sběrnému dvoru a 

k firmě STALAMP. 

Veškerá nákladní doprava je vedena po silnici přes obytnou část, kde je 

zničen chodník, silnice a praská zdivo rodinných domů.  Obyvatelé 

uvedené lokality žijí ve velké prašnosti. 

K tomuto problému uvedla MP, že bude kontrolovat úklid a kropení 

silnic, aby došlo k omezení prašnosti. 

Pan předseda požádá odbor dopravy o vyjádření, zda se jedná o havarijní 

stav chodníku na ulici Chelčického. 



Na schůzi předsedů KMČ s vedením města Olomouce požádá TSMO o 

sdělení důvodu, proč při budování třídící linky na ulici U panelárny nebyl 

sběrový dvůr přestěhován do této lokality. 

 

B) KMČ požádá o zajištění projekčních práce na odvodnění chodníku na 

ulici Rejskova. Případně, zda by nebyla  možná úprava chodníku tak, aby 

zde vznikla  parkovací místa. Danou lokalitu je nutno projekčně řešit jako 

celek. 

 

C) KMČ zažádá po vybudování semaforů o provedení revize a následnou 

případnou opravu chodníků na ulici Hodolanská. 

 

D) V ulici U Ambulatória by bylo vhodné vybudovat stání pro 

automobily. 

 

E) MP bude častěji kontrolovat dětské hřiště a asfaltové hřiště na ulici 

Bystrovanská. 

 

 

VI. Otevřené body 

 

Předseda nechal ocenit předlažbu chodníku na ul. Beneše Třebízského 5 až 37, 

na ulici Rejskova (naproti sídla stavební firmy Tomek) a opravu předlažby rohu 

Lermonotovova – Purkyňova. Předlažba na ulici Rejskova (naproti sídla 

stavební firmy Tomek) by dle zástupce stavební firmy bez odvodnění byla 

ztracenou investicí  - přijat další postup viz předchozí bod B). Komise žádá o 

provedení předlažby  ul. Beneše Třebízského 5 až 37 a rohu Lermonotovova – 

Purkyňova.  Přidělené finanční prostředky budou na opravu dostačující. 

Hlasování: ano 11 členů zdržel se 0, proti 0 

 

Předseda zpracoval projekt a požádal radu SMO o zařazení opravy a výměny 

mobiliáře před domy 2,4,6, a 8 na ulici Příčná. 

 

Odstranění lavičky na ul.Libušina (u sladovny) by dle sdělení OŽP mělo být 

provedeno na náklady komise. Komise bude řešit tento problém výhledově, dle 

zbylých finančních prostředků. 

 

VII. Nové záležitosti: 

 

A) Majetkoprávní záležitosti:  



Žádost o sdělení obecného stanoviska k prodeji majetku statutárního 

města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 15/21 a 15/22 zahrady 

o výměrách  32, 27,34 A 88m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – předzahrádky  

při ulici Želivského. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

Žádost o sdělení  stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 1001 ost.plocha o výměře 

6m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – trafostanice  při ulici Leromontovova. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 10 členů, proti 0, zdržel se 1 

 

Žádost o sdělení  stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 46/2 ost.plocha o výměře 

5m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – trafostanice  při ulici Klimeckého. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 10 členů, proti 0, zdržel se 1 

 

Žádost o sdělení stanoviska k předzahrádce ItaliaMarket dle zaslané 

obrazové přílohy na ul. Elišky Krásnohorské. 

KMČ souhlasí, hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 1 

 

 

VIII. Úkoly  

20.4.2016 ve 14 hod. budou na radnici předány jubilantům dárky. 

 

IX. Různé  

A) KMČ požádá odbor životního prostředí o kontrolu odstavných ploch u 

podchodu z ulice Trocnovského. Dochází tu k úniku provozních kapalin 

z výlukových autobusů. 

 

B) KMČ požádá TS o kontrolu sloupů veřejného osvětlení, které jsou 

umístěny na rohu ulice Libušina a Beneše Třebízského (za sladovnou  

první obytný dům). Kryty  jsou prorezivělé. 

 

 

X. Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 19:10. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod,dne 4.5.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

 

Zápis vytvořila: Mgr. Ilona Andrýsková 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


