
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

1.3.2017 

 

I. Zahájení:  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  1.3.2017 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, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk 

Losert, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Jiří Čamach,  

Omluvení: 

Mgr. Jiří Martinák, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr.Pavel Mezulianik 

 

III. Hosté: 

Komise připomíná Městské policii opakované špatné parkování v ulici Za 

Humny. 

 

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: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

V. Návrh na pojmenování ulice při ulici Roháče z Dubé a Matěje z Janova : 

Předseda navrhl název ulice Renderova. Tento název odůvodnil historickou 

osobou Václava Rendera, císařského městského kameníka a architekta ze 

sedmnáctého století, který se zasloužil o výstavbu známého Mariánského sloupu 

na Dolním náměstí. Návrh byl schválen. 

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

  

VI. Poděkování za bruslení:  

Komise děkuje organizátorům za vzornou přípravu a údržbu ledové plochy. 

Ledová plocha byla veřejností hojně využita a to i z dalších městských čtvrtí.  

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se  
 

VII. Odstávka elektrické energie: 

Předseda oznámil odstávku elektrické energie v Hodolanech: 

dne : 28.03.2017 od : 07:30 hod do : 11:00 hod. 

v lokalitě : Olomouc - část obce: Hodolany 



na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: 

část obce : Hodolany 

Lipenská 112/84, 393/86, 677/88, 811/90, 1135/54, 9005 

Pavelkova 1190/10, 1450 

Na vývěskách ve Starých Hodolanech bude vyvěšen informační leták. 

 

VIII. Záležitosti projednané na minulém jednání komise: 

Komise žádá magistrát o posouzení dopravní situace na ul. Libušina před 

odbočením do ulice Ondřejovy v oblasti označené na přiloženém plánku 

šrafováním. Parkování zužuje vozovku na jeden jízdní pruh v místě, kde 

protijedoucí automobily na sebe nevidí a vozidlo vyjíždějící z ulice Ondřejovy 

zúžení předem nepředpokládá. 

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se  
 

Komise urguje řešení dopravní situace na ulici Řezničkova před školní jídelnou 

(viz zápis z prosince 2016) 

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se  

 

Komise urguje záležitost dopravní značky B28: zákaz zastavení s dodatkovou 

cedulí mimo vozidla ČD na ulici Trocnovské. Komise zjistila, že značka je 

stavitelná (sklopitelná) a proto žádá o určení zodpovědné instituce a času 

manipulace k využívání účelu tohoto prostředku. Zákaz zastavení je zde 

zbytečně celoročně a omezuje v dobách mimo výluky parkování v tomto místě, 

čímž se zbytečně zhoršují  problémy s parkováním v této oblasti.  

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se  
 

IX. Nové záležitosti: 

Komise žádá opakovaně o úklid zeleně na pěší zóně a cyklistické stezce na ulici  

U Ambulatoria a taktéž naproti na ul. M. Horákové před i za podchodem, včetně 

přilehlých pozemků.  

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se  

 

X.Připomínky členů komise: 

Pan Stankuš: Nový senátor MUDr. Lumír Kantor pokračuje v aktivitách 

senátora M.Tesaříka při projednávání východní tangenty. 

 

XI. Ukončení:  

Předseda ukončil jednání v 18:20. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod. dne 5.4.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zapsal:  Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša
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