
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

4.10.2017
 

 

I. Zahájení 

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

17:30 hod dne  4.10.2017 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. Jiří Čamach, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk 

Losert   

Omluveni: Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Ilona Andrýsková, Ing.arch. 

Otto Schneider 

 

III. Hosté 

Zástupce městské policie strážník Tomáš 

 

IV. Schválení zápisu z minulého jednání 

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

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byl stanoven Ing. 

Vlastimil Podracký. 

Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

V. Nové záležitosti: 

Urgujeme opravu ulic – Purkyňova v celé délce ( opraveno jen několik výtluk mezi čísly 9-

25) kanál v ulici Rerjskova ( před domem č. 18) Spojka ulic Tyršova a Rejskova ( plošné 

výtluky) 

Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

Komise upozorňuje Technické služby města Olomouce na přerostlé plevelné rostliny 

zužující podstatně průjezd cyklostezkou (Jantarovou stezkou) od ulice Lermontovy po 

Pavelkovu, zvláště v úseku v blízkosti lávky z Hodolan na Bělidla. A urguje stížnost občanů 

na nebezpečné větve topolů na konci ul. Lermontovova směrem k lávce 

Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

Předseda vysvětlil magistrátem zpracovaný návrh řešení dopravní situace ulice Prokopa 

Holého – Bratří Wolfů a problematického výjezdu z ul. Ondřejova. Komise s návrhem   

souhlasí a vyvěsí jej do nástěnek a večerky na ul. Libušina, aby byli občané informováni 

s předstihem. 



Hlasování: ano 8 členů, proti 0, zdržel se 1 

 

 

VI. Plánované akce 

V předvečer 28.10.2017 se uskuteční lampionový průvod od školy na ul. Táboritů směrem k 

lávce a k památníku u kostela na ul. Jiráskova. Termín byl stanoven na čtvrtek 26.10. 2017 

sraz u školy na ul. Bendlova v  18:30. 

 

VII. Připomínky členů komise 

Komise urguje  - Purkyňova, školní hřiště  -  Chybí bezpečný přechod z chodníku ke vstupní 

bráně na hřiště. Komise navrhuje zřízení přechodu, nebo alespoň upozornění pomocí značky 

pozor děti a značky na snížení rychlosti na max. 30 km/hod. Hřiště slouží ZŠ a MŠ 

Hodolany a dětem ze širokého okolí a je to jediný oficiální přístup. Původní projekt  toto 

neřešil. 

Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

Komise žádá Odbor životního prostředí o vyjádření, jakým způsobem kontroluje čistotu 

okolo popelnic a kdo za ni odpovídá. 

Hlasování: ano 7 členů, proti 2, zdržel se 0 

 

Komise urguje doplnění značek: cyklistům vjezd povolen v protisměru, v ulicích Smrčkova, 

Lermontova, Farského, Purkyňova , Tyršova -  Žádost byla poslána již v lednu 2017!!! 

Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 VIII. Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 18:35. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod,dne 

1.11.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zápis vytvořil: Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 

 

 


