
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

4.5.2016 

I. Zahájení  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  4.5.2016 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Mgr. Pavel Mezuláník, Mojmír Hloušek, Jiří Smékal, Ing. 

Vlastimil Podracký, Svatopluk Losert, 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  Ing. Dagmar Reichová. 

Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

V. Rozhodnutí členů komise 

 Předseda komise vyzval hosty, aby přednesli své žádosti: 

- zástupce MP informoval o kontaktování firmy Opluštil a TS na ul.    

Chelčického, při zvýšené prašnosti bylo přislíbeno v případě nutnosti 

komunikaci kropit. 

Pan Čechovský (předseda FC Sigma Hodolany) přišel se žádostí o finační 

podporu na dětské akce. Bylo mu sděleno, že pro letošní rok již komise nemůže 

žádný příspěvek poskytnout, protože komisi přidělené finanční prostředky jsou 

již vyčerpány. Dotace na akce v roce 2017 bude komise projednávat na 

některém z příštích jednání a o jejím přidělení rozhodne hlasováním. Panu 

Čechovskému bylo dopručeno využít granty přes odbor  školství. 

      

 

 

 

 

 

 



VI. Otevřené body 

 

Rada SMO nezařadila výměnu mobiliáře před domy 2, 4, 6 a 8 na ulici Příčná 

do seznamu akcí realizovaných z navýšeného rozpočtu na opravu komunikací. 

KMČ proto žádá TS o přesun lavičky z  ul.Libušina (u sladovny) před domy  na 

ul.Příčná 2 a 4. 

Hlasování:  ano 9 členů, zdržel se 2, proti 0 

 

 

VII. Nové záležitosti: 

Předseda informoval členy o změně na odboru dopravy a OKR. 

Předseda informoval členy o  sděleni odboru dopravy, že povrch chodníku 

v místě křižovatky ulic Chelčického a Příčná byl vyhodnocen jako 

zhoršený a proto bude lokální oprava poškozeného úseku  zařazena  do 

objednávky prací pro TSMO, a.s. na měsíc květen 2016.  

 

Předseda informoval členy o nabídce spolupráce s neziskovou organizací 

Internetporadna.cz. Organizace působí v sociálních službách. KMČ 

prozatím necítí potřebu navazovat tuto spolupráci. 

 

 

Komise projednala požadavek na úpravu vyhlášky o konzumaci alkoholu. 

Komise v současné podobě shledává vyhlášku jako vyhovující. Komise se 

nemůže vyjádřit ke změně vyhlášky, pokud neví, v čem bude vyhláška 

změněna. Komice prosí o zaslání návrhu nového znění vyhlášky a poté 

(podle komise chybějící) místa doplní. 

 Hlasování: ano 10 členů, proti 0, zdržel se 1 

 

Předseda informoval členy komise o aktivitě p.senátora Tesaříka, 

primátora Staňka a náměstka Jakubce k projektování výstavby Východní 

tangenty. Zaznělo, že předpokládaný termín počátku výstavby - pokud by 

se situace nijak nekomplikovala (např. odvoláními či neochotou prodat 

pozemky)  je rok 2021.  Průběh trasy je dobře patrný na stránkách 

www.rsd.cz. 

Komplikovaný je průběh kolem Olmy - z důvodu ochrany podzemních 

vod a křížení se stávající komunikací do Samotišek (u penzionu Pohoda). 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsd.cz/


Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sdělení stanoviska ke  směně majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. č. 388/31 ost.pl.  o výměře  362 m2 

v k.ú. Olomouc-Hodolany za pozemek  parc. č. 239/1 orná půda 330 m2 

v k.ú. Olomouc-Týneček a pozemek parc. č. 240/2 orná půda  o výměře  

62 m2 v k.ú. Olomouc-Týneček. Pozemek, který by mělo SMO získat v 

k.ú. Olomouc-Hodolany je při ulici K Mrazírnám. 

KMČ  se ke zcizení pozemků v k.ú. Týneček nevyjadřuje, s nabytím 

pozemku p.č.388/31 souhlasí. 

Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 204/1 ostatní plocha   o 

výměře  38 m2 v k.ú. Olomouc - Bělidla. Pozemek je při ul. Milíčova a již 

dnes je žadatelem užíván. 

KMČ  souhlasí. 

Hlasování: ano 11 členů, proti 0, zdržel se 0 

  

 

 

VIII. Různé  

         Předseda seznámil komisi s pilotním projektem, který se týká  rozmíštění 

nádob na separaci plastů a papíru v rodinné zástavbě. Komise hlasovala o  

zapojení se do tohoto projektu. 

 Hlasování: ano 1 člen, proti 8, zdržel se 2 

 Komise se do tohoto pilotního projektu zapojit nechce. 

 

 

IX. Ukončení  

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

hod, dne 1.6.2016 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

 

Zápis vytvořil:  Ing. Dagmar Reichová 

Zápis ověřil:      Ing. Miloslav Stankuš 

 

Zápis schválil:   Ing. Karel Šimša 

 


