
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

4.1.2017 

 

I. Zahájení:  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  4.1.2017 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence:  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. 

Dagmar Reichová, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk Losert, Ing. Miloslav 

Stankuš, Mgr. Jiří Čamach, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Jiří Martinák, 

Mgr.Pavel Mezulianik 

 

Omluvení: 

Mgr. Ilona Andrýsková 

 

III. Hosté: 

Zástupce městské policie strážmistr Tomáš: Komise připomíná Městské policii 

špatné parkování vytvářející nepřehlednou situaci na rohu Ondřejova - Libušina. 

 

IV. Schválení zápisu z minulého jednání:  

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

Ověřovatelem zápisu pro tento měsíc byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš.  

Zapisovatelem byl stanoven Ing. Vlastimil Podracký. 

Hlasování: 12 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

V. Nové záležitosti: 

Předseda přednesl dopis od Magistrátu města Olomouce s tímto námětem: 

Odbor koncepce a rozvoje se chystá v následujícím období předložit Radě města 

Olomouce důvodovou zprávu zabývající se zrušením některých přechodů pro 

chodce. Jednotlivé přechody posuzovala podle platných norem a sestavila 

seznam nevyhovujících, které mají být zrušeny nebo rekonstruovány.  

Komise se domnívá, že rušení přechodů pro chodce a jejich náhrada za místo k 

přecházení, protože nesplňují dnešní přehnané požadavky, není vhodné. Změna  

vybraných přechodů na rohu ul. Libušina x Prokopa Holého (naproti večerky) a 

rohu ulic Táborská x Trocnovská u podchodu vedle zastávky náhradní 

autobusové dopravy nebude mít zásadní vliv na život v naší čtvrti na rozdíl od 

zrušených přechodů na ul. Hodolanská. 

Hlasování: 11 – ano, 1 – proti, 0 - zdržel se 

 



Komise doporučuje posoudit nutnost plné čáry na křižovatce Hodolanská – 

Purkyňova 

Hlasování: 9 – ano, 3 – proti, 0 - zdržel se 

 

Komise doporučuje doplnit dopravní značení pro oboustranný provoz cyklistů 

na ulicích Smrčkova, Purkyňova, Lermontova a Farského 

Hlasování: 12 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

Komise žádá o zrušení zpomalovacího prahu na ulici Matěje z Janova  

Hlasování: 12 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

VI. Ukončení:  

Předseda ukončil jednání v 18:27. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod. dne 1.2.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zápsal: Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


