
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7.12.2016 

 

I. Zahájení:  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  7.12.2016 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, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk 

Losert, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. Jiří Čamach, Ing.arch. Otto Schneider 

 

Omluvení: 

Mgr. Jiří Martinák 

Mgr.Pavel Mezulianik 

 

III. Hosté: 

Zástupce městské policie strážmistr Tomáš: Komise připomíná Městské policii 

špatné parkování (na trávě) na ulici Táborské. 

Zástupce Rady města Olomouce paní Anna Taclová: Komise urguje řešení 

problematiky parkování výlukových autobusů (viz zápis ze září t.r.). 

 

IV. Schválení zápisu z minulého jednání:  

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

Ověřovatelem zápisu pro tento měsíc byl stanoven Ing.Miloslav Stankuš.  

Zapisovatelem byl stanoven Ing.Vlastimil Podracký. 

Hlasování: 11 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

V. Termíny jednání KMČ v roce 2017: 
4.1.2017 

1.2.2017 

1.3.2017 

5.4.2017 

3.5.2017 

7.6.2017 

28.6.2017 

6.9.2017 

4.10.2017 

1.11.2017 

6.12.2017 

 



VI. Stížnost občanů bydlících v ulici Na Výsluní: 

Ing. Anna Taclová (garant komise) informovala o obdržené stížnosti občana 

bydlícího v ulici Na Výsluní. K dané stížnosti zjistila, že původní předmět sporu 

(umístění kompostéru) bylo již vyřešeno (kompostér byl přesunut). V postupu 

komise neshledává pochybení, na formální nedostatky komisi upozornila. Dle 

sdělení Odboru životního prostředí byl kompostér přemístěn, OŽP považuje 

požadavek stěžovatele za vyřízený. Komise kromě projednání původní stížnosti 

nevyvíjela a nevyvíjí iniciativu. Dle statutu komise městské části se KMČ tedy 

nepokládá za příslušnou danou problematiku řešit. Členové komise se 

domnívají, že se jedná o problematiku patřící státní správě, přičemž komise 

městské části je součástí samosprávy. Přemístěním kompostéru a projednáním 

stížnosti na postup komise se členem Rady města Olomouce považují členové 

komise i garant komise za věc uzavřenou. Toto stanovisko bude stěžovateli, 

formou zápisu dnešního jednání, zasláno předsedou komise. 

Hlasování: 10 – ano, 0 – proti, 1 - zdržel se 

 

 

VII. Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sdělení stanoviska  o nabytí do vlastnictví SMOL následujících 

pozemků: parc. č. 403/61, parc. č. 403/62, parc. č. 805/7, parc. č. 402/1, parc.č. 

992/1, vše v k.ú. Hodolany. Tyto pozemky by měly být směněny za pozemky 

parc. č. 670/42, parc.č. 670/38 a parc. č. 670/34, vše v k.ú. Olomouc-

Chválkovice s tím, že případný rozdíl v ceně pozemků bude navrhovatelem 

(Auto Čechák s.r.o) doplacen. 

Hlasování: 9 – ano, 0 – proti, 2 - zdrželi se  
 

Žádost o sdělení stanoviska k  nabytí nemovité věci do vlastnictví statutárního 

města Olomouce. Jedná se o části pozemek  parc. č. 1970/30 ostatní plocha o 

výměře 205 m2 v k.ú. Olomouc-Chválkovice při řece Bystřice – část silnice 

přístupové cesty k areálu technických služeb. 

Hlasování: 11 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji případně nájmu majetku statutárního 

města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 805/6 ostatní plocha  o 

výměře  2 m2 a část pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha  o výměře  5 m2  v 

k.ú. Olomouc-Hodolany při ulici Rejskova a Bartošova.   

KMČ původně zaujala negativní stanovisko, po předložení geometrického plánu 

s prodejem či nájmem  (k narovnání vlastnických vztahů) souhlasí.  

Hlasování: 11 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se
 

 

 

 

 



VIII. Záležitosti projednané na minulém jednání komise: 

K řešení dopravní situace před školní jídelnou na ulici Řezníčkově sděluje 

magistrát: 

Odbor koncepce a rozvoje (OKR) již zpracovává návrh dopravního značení, 

jeho realizace připadá v úvahu 4/2017. 

K doporučení zrušit jednosměrný úsek ulice Prokopa Holého v prostoru mezi 

křižovatkami s ulicí Bendlovou a Bratří Wolfů: 

OKR uvedený požadavek bude konzultovat s DI PČR. 

 

IX. Nové záležitosti: 

Komise souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení i 

stavební povolení na akci: Jiráskova – rekonstrukce stoky GV a Gvc.  

Hlasování: 11 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

X.Připomínky členů komise: 

Pan Stankuš: Nutnost vyčistit chodník na obou stranách podchodu mezi ulicí U 

ambulatoria a Jeremenkovou – komise se k problematice vrátí po zlepšení 

klimatizačních podmínek.  

Pan Losert: Neodtéká kanál na ulici Táboritů před restaurací Na Blajchu – 

komise se k problematice vrátí po zlepšení klimatizačních podmínek. 

  

XI. Ukončení:  

Předseda ukončil jednání v 18:35. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 

hod. dne 4.1.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zápsal: Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


