
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

2.7.2018
 

 

I. Zahájení 

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

17:30 hod dne 2.7.2018 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. Jiří 

Čamach, Mojmír Hloušek 

Omluveni: Bc. Hana Čecháková, Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Dagmar 

Reichová, Mgr. Ilona Andrýsková, , Ing.arch. Otto Schneider, Svatopluk Losert 

Schůze nebyla usnášeníschopná. Hlasování bylo provedeno informativně. 

 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen občan Hodolan 

 

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 6 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

V.  Majetkoprávní záležitosti 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k: 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 2/3 spoluvastnického podílu k nemovité věcí ve 

vlastnictví města Olomouce: 
parc. č. 62/1 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Předmětný pozemek se nachází při ulici Elišky Krásnohorské. 

O pozemek žádají dva žadatelé. 

 

Komise souhlasí s prodejem z majetku města. Komisi není známo vypořádání sousedských 

vztahů i s majitelem sousedního pozemku parc.č. 76/1, které považuje vzhledem k povaze 

věci za důležité, protože se na pozemku 62/1 nachází plechový objekt nám neznámého 

majitele. 

Komise nebyla usnášeníschopná. 

Hlasování: 6 – ano, 0 – proti,0 - zdržel se 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví města Olomouce: 



p.č. 1157 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Hodolany. 

Předmětný pozemek se nachází při ulici Bartošova a jedná se o pravou polovinu příjezdové 

cesty k RD. 

Komise souhlasí. 

Komise nebyla usnášeníschopná. 

Hlasování: 6 – ano, 0 – proti, 0- zdržel se 

 

p.č. 629/38 - zahrada o výměře 61 m2, v katastru Chválkovice při ulici Ondřejova za RD 

Komise souhlasí  

Komise nebyla usnášeníschopná. 

Hlasování: 6 – ano, 0 – proti, 0- zdržel se 

 

p.č. 1458/7 o výměře 1013 m2 v katastru Chválkovice – průjezd k pevnůstce v obci 

Bystrovany, do vlastnictví MO ČR. 

Komise souhlasí 

Komise nebyla usnášeníschopná. 

Hlasování: 6 – ano, 0 – proti, 0- zdržel se 

 

VI. Připomínky členů komise 

Předseda sdělil, že doplnění  dopravního značení pro jízdu cyklistů v obou směrech na území 

Starých Hodolan, bylo dle OKR předáno na vyjádření na dopravní policii.  

 

Komise požadovala prostřednictvím Ing Stankuše Technické služby města Olomouc o 

odstranění travin a keřů na jednom z hlavních přístupových chodníků do Starých Hodolan 

v ulici Trocnovská. TSMO vyřešil problém postřikem proti plevelu, takže dnes je chodník 

znečištěn uschlými rostlinami. Žádáme, aby i v oblasti naší KMČ byly chodníky průběžně 

čištěny od náletových rostlin, tak jako se to děje v jiných čtvrtích. 

 

 

VII. Ukončení  

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

5.9.2018 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 

 

 


