
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7.2.2018
 

I. Zahájení 

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

17:30 hod dne  7.2.2018 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. Martin Přerovský, Svatopluk Losert, 

Mojmír Hloušek 

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

Čamach 

 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážník Tomáš, který se vyjádřil k problému 

parkování automobilů v ulici Purkyňově mezi mateřskou školkou a lékárnou v době dovozu 

a odvozu dětí z této školky (viz zápis z lednového jednání). Strážník se vyjádřil, že uvedené 

místo navštívil a upozornil řidiče na předpisy. Řidiči většinou v této době předpisy 

dodržovali, vysadili dítě a odjeli. Zastavení bylo jen na krátkou dobu. Zápis z tohoto zásahu 

předá nadřízeným orgánům. 

Občan Hodolan si stěžoval na stav schodiště vedle Husova sboru, které vede od prodejny 

Hruška k přechodu přes vozovku, kde se vážně zranila při náledí o ostrou hranu schodu jeho 

matka. Komise žádá Magistrát o posouzení bezpečnosti, popř. opravu tohoto schodiště. 

 

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. 

Komise žádá o umístění „kamene zmizelých“ před domem č. 7 v ulici Řezníčkova pro: 

Josefa Řezníčka (1906 až 1942), za okupace aktivní účastník odboje ve známé skupině „V 

boj“, za heydrichiády popravený v Brně 19. června 1942.  Jeho jménem byla po válce 

nazvána ulice ve Starých Hodolanech (někdejší Mačákova), kde v čísle 7 až do svého zatčení 

bydlel. Komise souhlasí, aby pamětní kostka byla hrazena z prostředků komise a slavnostní 

odhalení bylo provedeno dne  26.9. 2018, den přede dnem dříve vedený jako den novinářů. 

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

 



Lávka z Hodolan na Bělidla (u dětského hřiště) je někdy používána i motorkáři a proto 

komise žádá magistrát o doplnění značky C7a na obou stranách lávky.  

 

Rozdělení finanční částky pro KMČ – celkem 150 000 Kč 

Velké opravy - 80.000,- Údržba a drobná oprava kapliček: Bělidla ul. Libušina a Hodolany 

ul. Elišky Krásnohorské. 

Nákup služeb – 70.000,- (Sigma Hodolany, Ozvučení lampionového průvodu, kámen 

zmizelých p. Řezníček)  

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

 

Předseda informoval komisi, že odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň 

upozorňuje všechny KMČ, že postupně bude provádět prostřednictvím střediska zeleně 

TSMO a.s.,  odstraňování  nepovolených výsadeb  zeleně na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce (prioritně budou odstraňovány  svévolné výsadby nacházející 

se v těsné blízkosti již námi provedených výsadeb  dle PD a dle výskytu inženýrských sítí).  

Rovněž upozorňuje, že je nutné jakékoliv výsadby na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce provádět pouze se souhlasem TSMO.  

 

VI. Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města Olomouce 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k žádosti společnosti Josef ENDL o 

pronájem pozemku: 

 část p.č. 824/3 ostatní plocha o výměře 1187 m2 v k.ú. Hodolany 

 část p.č. 824/73 ostatní plocha o výměře 173 m2 v k.ú. Hodolany 

 za účelem parkování na rohu ulic Hodolanská, Lipenská.  

Hlasování: 7 – ano, 2 – proti, 0- zdržel se 

Komise pronájem schválila. 

 

VII. Připomínky členů komise 

Komise sleduje 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.  

 

Komise žádá odstranit prostřední závoru na cyklostezce podél řeky Bystřice. Závora je 

opakovaně poškozována a její zůstatek ohrožuje bezpečnost chodců i cyklistů.  

 

Komise opětovně  urguje zřízení přechodu pro dětské hřiště na ulici Purkyňova.  

 

Komise opětovně žádá o zjištění legálnosti parkování autobusů náhradní železniční dopravy 

na ulici Trocnovská. Prostor je celoročně vyhrazen pro tyto účely, přes skutečnost, že je tam 

osazena značka B28 zákaz zastavení, která lze sklápět v případě, že náhradní doprava není 



potřebná. Komise žádá o sdělení, kdo má za úkol manipulaci s touto značkou a zda ČD za 

celoroční zábor části komunikace v majetku Města Olomouce platí podle platného ceníku 

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

 

VIII. Odpovědi OKR- SMOL na žádosti komise 

Předseda přečet odpovědi na žádosti komise z minulých jednání: 
Obyvatelé ulice Chelčického, 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. 

 

Odpověď: Na všech vjezdech do uvedené lokality je omezen vjezd vozidlům nad 3,5t. 

Omezení na ul. Příčná nelze realizovat z důvodu zajištění dopravní obsluhy sběrového dvora. 

U stanovení zóny rychlosti 30km/hod  je požádáno o vyjádření dotčených orgánů. 

 
Obyvatelé Hodolan 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. 

 

Odpověď: Probíhá pořízení změny č. V Územního plánu Olomouc po zrušení části územního 

plánu krajským soudem, které se dané problematiky týká. Po vyhodnocení projednání návrhu 

s dotčenými orgány bude následovat veřejné projednání. V rámci projednání návrhu 

s dotčenými orgány podal vlastník pozemku připomínku, ve které požaduje možnost 

umístění čtyř rodinných domů. Zároveň SMOl nesouhlasilo prostřednictvím odboru 

majetkoprávního se záměrem umístění 4 rodinných domů na předmětném pozemku mj. 

vzhledem k probíhajícímu pořizování změny územního plánu. 

Komise žádá o včasné upozornění před jednáním. Hlasování: ano 9 členů, proti 0, zdržel se 0 

 
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.  

 



Odpověď: Doplnění požadovaného dopravního značení bude realizováno v jarních měsících 

před zahájením cyklistické sezóny. 

 
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.  

Pozn. Občané zmíněné oblasti nechtějí jednosměrnou ulici 

 

Odpověď: OKR prověří možnost zvýšení bezpečnosti chodců. 

 

IX. Plánované akce 

- Dětský den – začátek června 

- Lampionový průvod ve čtvrtek  25.10.2018  v 17.30 hod. 

- Odhalení kamene zmizelých Josefu Řezníčkovi ve středu 26.9.2018 

 

X. Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 18:45. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne 

7.3.2018 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


