
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

2.3.2016 

I. Zahájení  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  2.3.2016 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing. 

Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar Reichová, Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Jiří 

Čamach, Mgr. Martin Přerovský, Ing. Miloslav Stankuš 

 

III. Hosté 

Zástupce městské policie, obyvatelé Hodolan 

 

IV. Schválení zápisu z minulé jednání 

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

Ověřovatelem zápisu byl stanoven  Ing. Miloslav Stankuš.  Zapisovatelkou byla 

stanovena  Mgr.Ilona Andrýsková. 

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

 

 

V. Rozhodnutí členů komise 

 Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti: 

 

A) Hosté uvedli, že ulicemi Chelčického, Příčná jezdí nákladní 

automobily nad 3,5 tuny. Z toho důvodu dochází k praskání zdiva 

obytných domů. A již od 6 hodin je na ulici hluk. V těchto ulicích jsou 

zničené chodníky, dochází k úrazům. 

Komise bude žádat o snížení rychlosti na 30 km/h. 

 

B) Upozornili na nefunkční lavičku na ulici Libušina.  

Hlasování: pro zrušení lavičky 6 členů, zdrželi se hlasování 4. 

Komise bude TS žádat o zrušení lavičky. 

 

C) Na hřišti U Lávky je provozní řád umístěn jen u herních komponentů. 

Na betonovém hřišti se schází sociálně nepřizpůsobiví občané, kteří 

provozní řád nedodržují. 

Pokud se na hřišti ději něco, co se neslučuje s provozem, mají občané 

telefonovat MP. 



Komise zjistí, zda se status vztahuje i na provoz betonového hřiště.        

 

D) V okolí podchodu pod vlakovým nádražím jsou neuklizené psí 

exkrementy. Komise žádá TS o úklid. 

 

E) Na parkovišti u podchodu vedoucím pod vlakovým nádražím dochází 

k častému vykrádání zaparkovaných automobilů a k vniknutí do obytných 

domů. 

KMČ žádá o umístění mobilních kamer. 

 

F) Při špatném parkování výlukových autobusů mají občané hned zavolat 

MP. ( tel. č. 156) 

 

G) KMČ prověří, zda je možno umístit dodatkovou tabulku u vjezdu na 

cyklostezku u řeky Bystřice. 

 

 

 

 

 

VI. Otevřené body 

Propadlý kanál – Tyršova – zařazen do oprav TSMO na měsíc květen. 

Oprava  propadlé  vozovky na ul. Libušina – zařazeno do oprav TSMO na měsíc 

květen. 

Osazení sloupků zamezujících vjezd na parkoviště před podchodem na 

hl.nádraží  není možný, neboť komunikace není v majetku města. 

TSMO vyčíslili náklady na opravu chodníku na ul. Příčná, před domy 2,4,6 a 8, 

zřízení bezbariérových sjezdů na ul.Šmerdova a opravu klapaček na 

ul.Purkyňova  - orientačně na 300tis.Kč. Komise souhlasí s provedením oprav. 

Hlasování: ano 9 členů, zdržel se 1, proti 0 

 

 

Předseda nechá ocenit předlažbu chodníku na ul. Beneše Třebízského 5 až 37, 

na ulici Rejskova (naproti sídla stavební firmy Tomek). Opravu předlažby rohu 

Lermonotovova – Purkyňova. Dle ceny komise na příštím jednání rozhodne o 

opravované  lokalitě.    

Hlasování: ano 9 členů, zdržel se 1, proti 0 

 

VII. Nové záležitosti: 



Předseda seznámil komisi s novými pravidly pro použití mimořádné 

navýšené  částky na opravy komunikací. Komise rozhodla, že předseda 

požádá radu SMO o zařazení opravy a výměny mobiliáře před domy 

2,4,6, a 8 na ulici Příčná. (jednalo by se o dělené lavičky) 

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

 

Předseda informoval členy o prohlubující se spolupráci mezi KMČ a 

radou města. Jednotlivé kroky jsou upřesňovány týmem 4 předsedů KMČ, 

Danielou Horňákovou  a p. náměstkem Urbáškem.  Pravděpodobně dojde 

k úpravě statutu komisí, aby mohli rozhodovat per rollam. 

 

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

Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. č. 185/1 tr.tr.porost   o výměře  946 

m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany, o pozemek  parc. č. 185/3 ost.plocha   o 

výměře  65 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany, o část pozemku  parc. č. 813/3 

ost.plocha   o výměře  246 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany o pozemek  

parc. č. 1601/1 tr.tr.porost   o výměře  386 m2 v k.ú. Olomouc-Holice a  

parc. č. 1601/2 tr.tr.porost   o výměře  92 m2 v k.ú. Olomouc-Holice – za 

účelem rozvojové plochy pro společnost Auta z EU.(prodej – případně 

pronájem). Pozemky jsou při ul.Přerovská. 

Hlasování: neprodat ani nepronajímat: 9 členů, nikdo se nezdržel 

hlasování ani nehlasoval proti. 

KMČ nesouhlasí. 

V lokalitě není rozvoj autobazarů žádoucí. 

 

 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 433/3 ostatní plocha   o 

výměře  11 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – za účelem narovnání 

majetkoprávních vztahů . Pozemek je při ul. Táborská a je užíván jako  

zahrada. 

KMČ  souhlasí, hlasování: ano 9 členů 

  

 

 

VIII. Úkoly  

    Členové KMČ se sejdou 20.4.2016 ve 14:00 hod v Obřadní síni radnice,           

kde budou předány dárky jubilantům.  

 

IX.   Různé  



V Bendlově ulici se na silnici tvoří kaluže vody a je tam rozbitý chodník. 

Komise bere na vědomí. 

Na ulici Purkyňova je posunutý dekl od kanálu. KMČ požádá VEOLIA. 

U ZŠ Řezníčkova je na lampě veřejného osvětlení odkrytý dekl. Paní 

Reichlová zatelefonuje na TS. 

Na ulici Trocnovská je zničený asfalt. P. Stankuš vyřídí na TS. 

Opětovně byl vznesen dotaz ohledně umístění odstavných autobusů. 

Požádat odb. koncepce a rozvoje o posunutí k nádraží, ul. Jeremenkova  

(rychlozboží). 

 

 

X. Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 19:15. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod,dne 6.4.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

 

Zápis vytvořil: Mgr. Ilona Andrýsková 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


