
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7.3.2018
 

 

I. Zahájení 

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

17:30 hod dne  7.3.2018 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Ilona 

Andrýsková , Mgr. Jiří Čamach, Ing.arch. Otto Schneider, Svatopluk Losert 

Omluveni: Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Dagmar 

Reichová, Mojmír Hloušek 

 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážník Drahomír a zástupce společnosti 

Barton Trading s.r.o 

 

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 8 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

V. Nové záležitosti. 

Předseda sdělil, že setkání s jubilanty se bude konat 16. 5. 2018 v 15:00 hod. 

 

VI.  Majetkoprávní záležitosti: 

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

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k žádosti společnosti Barton Trading s.r.o. o 

směnu pozemků: 

 část p.č. 393/2 ostatní plocha o výměře 125 m2 v k.ú. Hodolany 

 část p.č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Hodolany 

 část p.č. 828/1 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k.ú. Hodolany 

 část p.č. 828/4 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Hodolany 

ve vlastnictví města Olomouc (pozemky v „areálu Seliko“) za účelem sjednocení vlastnictví. 

 

za  



 

část p.č. 395/4 ostatní plocha o výměře 228 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví společnosti 

Barton Trading s.r.o. (chodník při ulici Hodolanská).  

 

Hlasování: 7 – ano, 0 – proti, 1- zdržel se 

Komise se směnou souhlasí. 

 

Odbor investic žádá o sdělení stanoviska k směně pozemků pro investiční akci Jantarová 

stezka: 

ve vlastnictví města Olomouc 

p.č. 217 zastavěná plocha o výměře 393 m2 v k.ú. Hodolany 

p.č. 248 zastavěná plocha o výměře 547 m2 v k.ú. Hodolany 

(investiční záměr polyfunkční dům při ul.Hodolanská) 

 

za  

 

 část p.č. 402/1 ostatní plocha o výměře 29 m2 (nově označena 402/3)  v k.ú. Hodolany 

část p.č. 992/1 ostatní plocha o výměře 163 m2 (nově označena 992/7)  v k.ú. Hodolany 

ve vlastnictví společnosti Altus Invest s.r.o. (při řece Bystřičce) 

 

Komisi je známo, že o pozemky dlouhodobě usiluje jiný zájemce s investičním záměrem. 

Komise nedoporučuje směnu za shora uvedené pozemky a doporučuje najít jiné pozemky ve 

spolupráci s Majetkoprávním odborem SMO. 

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

 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k prodeji pozemku: 

ve vlastnictví města Olomouc 

 část p.č. 598/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 v k.ú. Chválkovice 

při ulici Na Zákopě x U Panelárny (Sanol)  

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

Komise s prodejem souhlasí. 

 

Předseda  seznámil komisi s obdrženým rozpočtem  na opravu  kapličky v Hodolanech. 

Oprava má řešit vzlínání zemní vlhkosti. Náklady byly spočítány na celkovou výši 130.000,- 

Komise souhlasí, aby oprava  byla provedena i přes takto nečekaně vysoké náklady.   

Hlasování: ano 7 členů, proti 0, zdržel se 0 (1 člen komise se před hlasováním odešel). 

 

 

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.  

 
 

 

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

Wolfů a problematického výjezdu z ul. Ondřejova obdržela komise další nepodepsanou 

reakci pravděpodobně občanů z ulice Libušina č. 67 až 83. Na námitku uvedenou v dopise, 

který je součástí zápisu, již bylo jednou odpovězeno. Odpověděl OKR, že zváží možné 

doplnění opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců.  Novou námitku, ohledně zastavení 

provozu na ulici U Panelárny, komise OKR předá. 

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

 

V souvislosti s nepodepsaným dopisem se komise rozhodla, že do budoucna se anonymními 

dopisy nebude vůbec zabývat. 

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

 

VIII. Ukončení  

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

4.4.2018 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 

 




