
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7.9.2016 

 

I. Zahájení  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  7.9.2016 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, Ing. Miloslav Stankuš  

 

III. Hosté 

Zástupce městské policie, zástupce policie ČR, obyvatel 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 8 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 Rozhodnutí členů komise 

Komise souhlasí s finanční podporou 6 000 Kč na podporu sportovních a 

kulturních akcí pořádaných Sigmou Hodolany – stříkání ledové plochy pro 

veřejné bruslení. 

Hlasování : ano 9 členů, nikdo nehlasoval proti ani se  hlasování nezdržel 
 

 

VI. Příspěvek obyvatele Hodolan

Obyvatel Hodolan přednesl svůj postřeh ohledně migrantů. 

 

VII. Nové záležitosti: 

Předseda informoval členy o požadavku občanů  o výměnu obrub na ul. 

Beneše Třebízského. Mimo jiné uvedl, že v daném úseku je plánována 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která je v současné době 

projektována a bude vedena ve stávající trase. Tato je v těsné blízkosti 

inkriminovaných obrub. Před realizací této investiční akce by výměna 

obrub byla ztracenou investicí. Komisi se vyplatila rezervovanost při 



stanovování požadavků (11 šoupátkových uzávěrů v daném úseku 

chodníku bylo pro komisi dostatečným varováním před rozsáhlejší 

investicí bez koordinace s dalšími odbory magistrátu a správci 

inženýrských sítí). Komise bude i příště při požadavcích na výměnu obrub 

postupovat stejně obezřetně a bude výměnu obrub (platí pro obruby do 

silnice-nikoliv pro obruby do zeleně) požadovat pouze výjimečně, 

nebude-li na daném chodníku realizována rozsáhlejší rekonstrukce.   
 

Předseda informoval komisi o připravované projektové dokumentaci na 

rekonstrukci stoky Jiráskova a rekonstrukci ulic Dvorská, Tyršova. 

 

K otázce parkování náhradní autobusové dopravy ČD a parkování 

autobusů na části ulice Trocnovské  ( ne Táborské jak je uvedeno)  není 

vyjádření majetkoprávního odboru přesné. Podle stávajícího dopravního 

značení včetně dodatkové tabulky je prostor v délce 40 m vyhrazen 

celoročně jen pro autobusy pro účely ČD ( foto v příloze). 

Komise se proto domnívá, že by měl být zábor hrazený ze strany ČD a 

měl by být uplatňován pouze v době plánovaných výluk. Pro neočekávané 

události slouží odstavné parkoviště na ulici Táborské a pozemky 

v majetku ČD. Vzhledem ke svízelné situaci s parkováním cestujících ČD 

by tento prostor pomohl tuto situaci částečně vyřešit. 

 

Komise vyplnila tabulku požadavků investic v roce 2017. 

Prioritou KMČ je zachovat stejný počet parkovacích míst, případně je 

navýšit. 

Návrh : v ulici U Ambulatoria parkoviště-zabránění parkování na                  

zelených plochách 

             rekonstrukce chodníku na ulici Hodolanská 

             rekonstrukce  komunikace na ulici Sladkovského 

Hlasování : ano 9 členů, nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování 

 

 

Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sdělení stanoviska ke směně, nájmu a zřízení služebnosti 

majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 

388/97 orná půda  o výměře  66 m2, část pozemku parc. č. 388/99 orná 

půda  o výměře  95 m2, část pozemku parc. č. 375/1 zahr.  o výměře  1 

339 m2, a část pozemku parc. č. 827/2 ost.pl.  o výměře   139 m2 v k.ú. 

Olomouc-Hodolany za  část pozemku parc. č. 388/20 orná půda  o výměře  

139 m2, část pozemku parc. č. 388/98 orná půda  o výměře  92 m2, část 

pozemku parc. č. 388/20 orná půda  o výměře  244 m2, a část pozemku 

parc. č. 388/98 orná půda  o výměře  135 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany za 

účelem vybudování provozního areálu firmy při ulici K Mrazírnám.   



 

KMČ  se již jednou k podobnému požadavku vyjadřovala a dle jejího 

mínění směna vyhovuje požadavku pozemky směnit za případné 

plánované veřejné prostranství kolem komunikace. 

Hlasování: ano 9 členů, nikdo nehlasoval proti ani se hlasování nezdržel 

  

 

Žádost o sdělení stanoviska k  prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. č. 214/2 ost.pl.  o výměře  3 m2 za 

účelem narovnání majetkoprávních vztahů . Pozemek je při ul. Hellerova.  

Komise souhlasí. 

Hlasování: ano 9 členů, nikdo nehlasoval proti ani se hlasování nezdržel 

 

Žádost o sdělení stanoviska k  prodeji , pachtu majetku statutárního 

města Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. č. 140/20 orná půda, parc. č. 

818/2 ost.pl. , 140/1 orná půda  a  141 orná půda  v k.ú. Olomouc-

Hodolany za účelem užívání zeleninových zahrádek. Jedná se o zahrady 

při ul. Roslberská směrem k autobusovému nádraží.  

Komise doporučuje dlouhodobý pronájem za stejných podmínek pro 

všechny. 

 Hlasování: ano 9 členů, nido se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti 

  

 

VIII. Úkoly  

P. předseda požádá odbor dopravy o opravu zničeného ostrůvku na ulici 

Hodolanská 

 

IX. Různé 

Komise delegovala p. Stankuše do odborných komisí týkajících se rekonstrukcí 

chodníků. 

 

X. Plánované akce 

27.10.2016 se v 19. 00 uskuteční lampionový průvod. 

 

 Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 18:40. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod,dne 5.10.2016 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




