
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

5.10.2016 

 

I. Zahájení  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  5.10.2016 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing. 

Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Jiří 

Čamach, Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk Losert   

Omluvení: 

Ing. Miloslav Stankuš 

Mgr. Jiří Martinák 

 

III. Hosté 

Na zástupce městské policie strážmistra Tomáše byl směřován požadavek 

komise, aby městská policie byla přítomna v době lampionového průvodu 27. 

října večer (viz plakát).  

Komise dále žádá městskou polici o pomoc při řešení složité dopravní situace, 

která vzniká špatně parkujícími rodiči na ul. Purkyňova při raním přivážení dětí 

do MŠ. 

Obyvatelka Hodolan vznesla dotaz na dokumentaci pro plánovanou rekonstrukci 

ulic Rejskova – Dvorská – Bartošova vzhledem k nevyhovujícímu současnému 

stavu. Předseda odpověděl, že k danému místu může konkrétní informace 

poskytnout pouze odbor investic magistrátu. 

 

IV. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen. 

Ověřovatelem zápisu pro tento měsíc byla stanovena paní Mgr. Andrýsková.  

Zapisovatelem byl stanoven Ing.Vlastimil Podracký. 

Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

V. Nové záležitosti: 

Předseda informoval členy o požadavku pana Gabriela a paní Strcoňkové, 

sousedů pana Smékala mladšího, na přemístění kontejnérů na zahradní 

odpad. Komise nemá jiné prostředky, než to projednat s panem Smékalem 

starším. Pan Smékal starší se vyjádřil, že obhospodařování zahrady je 

zcela normální, jak je běžné v celé oblasti, obtěžování sousedů není. 
 



Předseda dále informoval členy o dopisu občanů bydlících na ul. Matěje z 

Janova ohledně obav ze zvýšení automobilového provozu v této ulici a v 

ulici Prokopa Holého v souvislosti s vybudováním komunikace východní 

tangenta, obvzvláště pak s ohledem na sjezdy z této komunikace. Komise 

souhlasí s tímto názorem a bude činit všechny kroky, aby se dopravní 

situace v naší čtvrti nezhoršovala. Předseda předá dopis na magistrát. 

Předseda upozornil na konání lampionového průvodu 27.10.2016. 

Člen komise informoval o kamionem zničeném chodníku na ul. 

Šafaříkové a Řezníčkové podle fotografie dodané místním občanem.Dle 

informací komise, již byl chodník opraven.  

 

Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji případně nájmu majetku 

statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 80ř/6 

ostatní plocha  o výměře  3 m2 a část pozemku parc. č. 806/1 ostatní 

plocha  o výměře  5 m2  v k.ú. Olomouc-Hodolany při ulici Rejskova a 

Bartošova.   

KMČ trvá na svém původním stanovisku a důrazně s prodejem či nájmem    

nesouhlasí. Průchod je nutno zachovat. 

Žádost o sdělení stanoviska k  prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 62 zahrada  o výměře 13 m2 

za účelem narovnání majetkoprávních vztahů . Pozemek je při ul. 

Fugnerova.  

Komise souhlasí. 

Žádost o sdělení stanoviska ke  směně majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o části pozemků  parc. č. 244/1 orná půda o výměře 3 

481 m2 a parc. č. 244/4 orná půda o výměře 4307 m2   v k.ú. Olomouc-

Hodolany mezi ulicemi Lipenská a Chelčického.  

Komise souhlasí. 

 Hlasování bylo provedeno pro všechny položky současně. Ano 11 členů pro 

všechny položky, jeden se zdržel hlasování opět pro všechny položky. 

  

VI. Plánované akce 

27.10.2016 se v 18.30 uskuteční lampionový průvod od školy na ul.Táboritů 

směrem k lávce a k památníku u kostela na ul.Jiráskova. 

 

 Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 18:34. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod,dne 2.11.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zápsal: Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Mgr. Ilona Andrýsková 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


