
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6.5.2015 

I. Zahájení  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne 6.5.2015 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mgr. Pavel Mezuláník, Mojmír 

Hloušek, Jiří Smékal,Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Svatopluk Losert, Ing. 

Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider,Mgr. Jiří Čamach, Mgr. Martin 

Přerovský  

 

III. Hosté 

Zástupci městské policie. 

 

IV. Schválení zápisu z minulé jednání 

Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen. 

Ověřovatelem zápisu byl stanoven  Ing. Svatopluk  Losert.  Zapisovatelem byla 

stanovena  Mgr.Ilona Andrýsková. 

Hlasování: ano 10 členů.zdržel se 1 

 

 

V. Rozhodnutí členů komise 

A. Předseda komise zahájil diskusi na téma, zda má či nemá být umožněno 

ve vývěskách umisťovat  i  informace o sportovních a kulturně 

společenských akcích, které jsou pořádány na území Starých Hodolan a 

Bělidel.  Navrhl, aby tuto možnost měly apolitické akce,  které nebudou 

pořádány za primárním účelem zisku a které budou s dostatečným 

předstihem komisi zaslány. Další podmínkou je, že organizátor akce je 

buď zřízen SMO nebo je jeho činnost SMO podporována. 

Hlasování: ano 11 členů. 

 

B. Komise projednala návrh p.Půdy a doporučuje odboru životního prostředí 

zařadit lokalitu na ulici Lermontovova (č.parcel 392/25 a 1005/3 – naproti 

areálu bývalých mrazíren) k výsadbě  zeleně. Bude-li tento  záměr 

v rozporu  s objektivními skutečnostmi (například vedení podzemních sítí 

či jiné podobné problémy), prosí  komise o předání této informace 

předsedovi KMČ.  

Hlasování: ano 11 členů. 



 

C. KMČ diskutovala o návrhu řešení přesunutí odstavného pruhu na ulici 

Matěje       z Janova dle grafického návrhu. 

Hlasování: ano 3 členové, proti 8 členů. 

Důvodem negativního stanoviska je nesouhlas členů komise s pohybem 

manipulačních vozíků ve vozovce. 

 

 

 

VI. Otevřené body 

 

K otevřeným bodům z minulých jednání se komise vrátí po prázdninách. 

 

 

VII. Nové záležitosti: 

Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 399/36 zahrada   o výměře  

32 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem užívání předzahrádky při ul. 

K. Farského. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 11 členů 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 15/21 zahrada   o výměře  25 

m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem užívání předzahrádky při 

ul.Želivského. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 11 členů 

 

Žádost o sdělení stanoviska k  nájmu majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 392/23 ost.pl.   o výměře  25 

m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem parkovacího stání pro 2 

automobily  při ul. U Lávky. 

KMČ  nesouhlasí, ne 11 členů 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 804/5  ost.pl.   o výměře  30 

m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem užívání vjezdu  při ul. 

Jiráskova. 

KMČ  nesouhlasí, hlasování: ne 11 členů (nechť se dá pozemek do směny 

za pozemky, které město potřebuje). 

 



Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 479/3  ost.pl.   o výměře  

427 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem rozšíření areálu a 

k příjezdu  k nakládacím rampám   při ul. Sladkovského. 

Komise souhlasí s prodejem v případě, že  na daném pozemku není 

vybudována  komunikace. KMČ nezná vlastnické vztahy k okolním 

pozemkům a tak doporučuje, aby případnou další podmínkou prodeje bylo  

zachování ucelenosti vlastnických vztahů SMO v dané lokalitě (např. pro  

vybudování cyklostezky apod.).  

Hlasování: ano 10 členů, ne 1 člen. 

KMČ  souhlasí. 

 

 

Žádost o sdělení stanoviska k převodu  z vlastnictví ČR – Úřadu pro 

zastupování státu do majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o  

pozemek  parc. č. 140/14  ost.pl.   o výměře  185 m2  při ul. 

Sladkovského. 

KMČ  doporučuje pozemek vykoupit, neboť se na něm nachází zeleň a 

chodník. 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 479/3  ost.pl.   o výměře  40 

m2 a pozemek par.č. 835/11 ost.pl.  v k.ú. Olomouc-Hodolany – 

v uzavřeném  areálu  při ul. Sladkovského. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 11 členů 

 

VIII. Úkoly  

Předseda zabezpečí organizační záležitosti potřebné pro slavnostní předání  

věcného daru jubilantům v obřadním sále radnice dne 19.5.2015. 

 

IX. Různé  

Předseda KMČ  informoval členy komise o novém statu  komisí 

městských částí . 

 

X. Ukončení  

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

hod,dne 3.6.2015 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

 

Zápis vytvořil: Mgr. Ilona Andrýsková 

Zápis ověřil:     Ing. Svatopluk Losert 

 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


