
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6.12.2017
 

I. Zahájení 

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

17:30 hod dne  6.12.2017 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,  Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk Losert, Mgr. Ilona 

Andrýsková, Ing.arch. Otto Schneider 

Omluveni: Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Jiří Martinák, , Mgr. Jiří Čamach 

 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážník Tomáš. 

Obyvatelé ulice Chelčického, kteří byli v hojném počtu přítomni na schůzi, si stěžují na 

neúnosnost dopravního provozu na jejich ulici, kde v zástavbě rodinných domů, na poměrně 

úzké vozovce, s nevyhovujícím podkladem, ve velkém množství projíždí těžká nákladní auta  

a kamiony směřující ke stavebnímu dvoru stavební firmy a Sběrovému dvoru TSMO na 

konci ulice. Občané žádají dlouhodobě a opakovaně o zásadní řešení této nevyhovující 

situace. Prozatím žádají tato opatření: na ulici Chelčického zajistit omezení tonáže na 7,5 t, 

omezení rychlosti na 30 km/hod a jednosměrný provoz ulice Chelčického mezi ulicemi 

Příčná a Fügnerova, kde si nákladní vozy zkracují výjezd na ulici Hodolanskou. Dále 

požádují zajistit opravu zvlněných a poškozených chodníků  a opravu propadlého kanálu 

před domem Chelčického č.17. 

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

 

Obyvatelé Hodolan rovněž přítomní na schůzi bydlící v okolí hřiště na ulicích Klimeckého – 

Farského a zástupci sdruženi Hodolany žádají zachování rekreačně sportovního charakteru 

bývalého sokolského hřiště.  Tento charakter je v ohrožení tlakem ze strany jeho majitelů (od 

r.2010  se jedná o postupnou snahu o vybudování třípatrových bytových domů, sportovní 

haly a v současnosti rodinných domů) na území, které plni historicky nezastupitelnou roli 

rekreace na volné travnaté ploše obklopené téměř 100 letými lipami.  Hodolany jsou 

obklopeny silně frekventovanými silničními tahy směrem na Šternberk a Lipník a dále 

průmyslovou zónou.    Žádáme RMO, aby učinila takové kroky a opatřeni, která nedovolí 

změnit určení této plochy ke sportu a rekreaci a současně nedovolí pokácení mnoha téměř 

stoletých lip.  Hodolanští obyvatele se o záchranu hřiště snaží od r. 2010 a žádají RMO o 

vzetí na vědomí a o zaslání svého stanoviska na adresu: Ludmila Navrátilová, Julia 

Klimeckého 14, 779 00  Olomouc Děkujeme. 

Komise souhlasí. 
 



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

 

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 

Členové komise navrhli opravy chodníků na rok 2018: 

- Purkyňova od lékárny po roh s ulicí Šafaříkovou 

- Klimeckého ulice – přesná lokalizace bude provedena pochůzkou  předsedy se zástupcem 

TSMO v jarních měsících. 

 

Byl schválen harmonogram termínů jednání komise: 

3.1.2018 st   

7.2.2018 st   

7.3.2018 st   

4.4.2018 st   

2.5.2018 st   

6.6.2018 st   

27.6.2018 st 

5.9.2018 st   

3.10.2018 st   

7.11.2018 st   

5.12.2018 st   

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

 

Majetkoprávní záležitosti 

Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o 

pozemky:  

parc. č. 46/2ostatní plocha o výměře  127 m2  ve vlastnictví statutárního města Olomouc za 

část parc. č. 583 zast.pl. o výměře 12 m2 ve vlastnictví soukromé osoby vše k.u. Olomouc-

Hodolany-při kostelu církve československé husitské na ul. Hodolanská. 

KMČ doporučuje pozemky k výpůjčce, přístupovou cestu do vnitrobloku k budově 

Telecomu a prodejně potravin je nutno zachovat. 

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

 

Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o 

pozemky:  

parc. č. 1751ostatní plocha o výměře  462 m2  ve vlastnictví statutárního města Olomouc (za 

účelem výstavby parkovacích stání pro právnickou osobu) v k.ú. Olomouc-Hodolany (proti 



Resort Hodolany)  za část parc. č. 455/145 orná půda  o výměře 1952 m2 ve vlastnictví 

právnické osoby pro výstavbu autobusové točny Chomoutov. 

KMČ nedoporučuje pozemky směnit, uprostřed pozemku je umístěna trafostanice a v daném 

místě se jedná téměř o jediný kousek zeleně. KMČ doporučuje hledat pro směnu za výstavbu 

točny v Chomoutově pozemky, které se nachází ve shodné městské části. Současně komise 

navrhuje tuto zeleň upravit a doplnit do parkové podoby. 

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

 

VI. Opětovné urgence 

Komise opětovně urguje o opravy ulic Purkyňova v celé délce (opraveno jen několik výtluk 

mezi čísly 9-25) ,  

 

Komise opětovně urguje doplnění značek: cyklistům vjezd povolen v protisměru, 

v jednosměrných ulicích Smrčkova (mezi ulicemi Jiráskova a Geislerova), Purkyňova (mezi 

ulicemi Hodolanská a Trocnovská, Tyršova (mezi ulicemi Hodolanská a Tyršova) –  

Toto opatření umožní bezpečnější průjezd cyklistů mimo frekventovanou ulici Hodolanskou. 

Žádost byla poslána již v lednu 2017.  

 

Na magistrátem zpracovaný návrh řešení dopravní situace ulice Prokopa Holého – Bratří 

Wolfů a problematického výjezdu z ul. Ondřejova. Komise obdržela reakce občanů 

z Libušina 67 až 83 a prosí, zda by návrh nebylo možno doplnit nějakým opatřením pro 

zvýšení bezpečnosti chodců v této části ulice.  

Hlasování pro všechny body: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

VII. Plánované akce 

Komise schválila finanční prostředky pro realizaci těchto akcí v r. 2018: 

- veřejné bruslení – 8 000 Kč 

- dětský den – 10 000 Kč 

- promítání letního kina 2 x 6 000 Kč během roku = 12 000 Kč   

CELKEM 30.000,- Kč Na společenské akce pořádané ve Starých Hodolanech.  

 

VIII. Ukončení  

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

3.1.2018 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




