
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

3.1.2018
 

 

I. Zahájení 

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

17:30 hod dne  3.1.2018 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar Reichová,  Ing. 

Miloslav Stankuš, Mgr. Ilona Andrýsková , Mgr. Jiří Čamach 

Omluveni: Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Jiří Martinák, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Martin Přerovský, 

Svatopluk Losert, Mojmír Hloušek 
 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážník Ondra a další strážník. 

Člen komise připomněl strážníkům problém s parkováním automobilů v ulici Purkyňově 

mezi mateřskou školkou a lékárnou v době dovozu a odvozu dětí z této školky. Ulice je 

v tomto místě ucpaná a částečně neprůjezdná. Znemožňuje to výjezd vozidel na ulici 

Hodolanskou i odbočení vozidel z Hodolanské na tuto část Purkyňovy ulice. Kritické je to 

ráno okolo 7.30 hod. Komise prosí Městskou policii o občasné hlídkování a upozorňování 

řidičů zaparkovaných vozidel. 

 

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 7 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

V. Opětovné urgence – komise se k nim vráti za příznivějších klimatických podmínek. 

Komise bude urgovat opravy ulice Purkyňova v celé délce (opraveno jen několik výtluk 

mezi čísly 9-25) ,  

 

Komise bude urgovat 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.  

 



 

 

 

 

VI. Připomínky členů komise 

 

Komise projednala občasný podezřelý zápach podobný pachu 

sladu, který v závislosti na směru větru obtěžuje již po léta 

občany Hodolan a Bělidel (jistě též občany jiných městských 

částí) a který pochází od , pro komisi , neznámého původce. 

V případě výskytu zápachu  mohou občané volat havarijní 

službu České inspekce životního prostředí  tel. 731 405 265. Čím 

více těchto volání bude, tím je pravděpodobnější, že zmíněný 

úřad bude tomuto případu přisuzovat vyšší prioritu.  
 

 

VII. Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 18:15. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne 

7.2.2018 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


