
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7.6.2017
I. Zahájení:  

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

17:30 hod dne  7.6.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence:  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Dagmar Reichová, Mgr. Martin 

Přerovský, Svatopluk Losert, Ing. Miloslav Stankuš, , Ing.arch. Otto Schneider, Mgr. Ilona 

Andrýsková, Mojmír Hloušek 

Omluvení: Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Jiří Čamach, Mgr. Pavel Mezulianik 

 

III. Hosté: 

1/ Zástupce městské policie strážník Tomáš:  

Komise žádá Městskou policii o umístění radaru pro měření rychlosti na ulici Trocnovská a 

na ul. Purkyňova u dětského hřiště.  

Strážník Tomáš upozornil na nevhodné parkování na trávě v ulici U Ambulatoria. Předseda 

informoval komisi, že v rámci budování cyklistické stezky se chystá i technické řešení  

úpravy plochy na parkovací místa. 

2/ Občané Hodolan: 

Koleje vlečky u bývalé sladovny zůstaly po rekonstrukci tramvajové trati a vytvářejí 

zbytečné nerovnosti a ostré hrany na vozovce ulice Hodolanské. Předseda informoval 

občany, že odstrannění zbytků kolejí  je v kompenetci vlastníka vlečky. 

Občan Hodolan upozornil na díry ve vozovce na ulici Rejskova (u portálu firmy Tomek). 

Komise žádá SMO o opravu vozovky. 

Na rohu ulice Táborské a Trocnovské se vykytuje nedlážděná plocha, momentálně 

rozježděná bez travnatého povrchu, zneužívaná k parkování vozidel, které následně bláto 

roznáší na vozovku. Komise prosí SMO o osazení mobilními zábranami.  

Strážník Tomáš informoval občany o nutnosti řešit problémy nevhodného parkování  

aktuálně s Městskou policií Olomouc(volat okamžitě, tak aby městská policie mohla proti 

přestupci okamžitě zasáhnout). Předseda upozornil občany na přednostní aktuální 

informování TS v případě drobných závad (propadlých kanálů). 

 

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: 10 – ano, 0 – proti, 0 - zdržel se 

 

 Nové záležitosti: 



 

Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. st. 217 zastavěná plocha  o výměře  375 m2 a 

parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  402 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany. 

Jedná se o roh ulic Hodolanská x Rejskova. O odprodej žádá vlastník sousedního pozemku 

za účelem výstavby bytového domu.  

KMČ souhlasí.  

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

 

 VI. NEVYŘEŠENÉ PROBLÉMY KMČ – odpovědi: 

- 011/2016 Ředitel Základní školy M. Palát požádal komisi o podporu řešení dopravní 

situace před školní jídelnou na ulici Řezníčkově: 

Odpověd OKR:Legislativa nám nedovoluje, abychom dopravní značení svislé i vodorovné 

instalovali bez řádného stanovení. V minulém týdnu OKR od oddělení státní správy na úseku 

pozemních komunikací obdržel stanovení navrženého vodorovného dopravního značení na 

ulici Řezníčkova. Je tedy již nyní na OSMK a MHD (oddělení správy místních komunikací a 

městské hromadné dopravy), aby stanovené dopravní značení nechal realizovat přes TSMO.  

- K doporučení zrušit jednosměrný úsek ulice Prokopa Holého v prostoru mezi křižovatkami 

s ulicí Bendlovou a Bratří Wolfů: Policie ČR - dopravní inspektorát s Vaším návrhem v 

prvotní fázi nesouhlasil, zkusíme Váš požadavek na zobousměrnění části ulice Prokopa 

Holého znovu projednat. 

- 01/2017 Komise doporučuje doplnit dopravní značení pro oboustranný provoz cyklistů na 

ulicích Smrčkova, Purkyňova, Lermontova a Farského: Oboustranný provoz cyklistů na 

zmíněných ulicích je na silničním správním úřadu ve fázi stanovování. Jakmile bude 

stanoveno, je realizace dopravního značení věcí OSMK a MHD a TSMO. 

- 02/2017 Komise žádá dopravní značení omezující rychlost na 30 km/hod na ulici 

Purkyňova v prostoru mezi ulicí Fűgnerovou a Šafaříkovou a doplnit značkou Pozor děti. 

Důvod: bezpečnost dětí přecházejících na dětské hřiště: OKR provedl místní šetření na 

uvedených komunikacích a předloží návrh na stanovení dopravního značení - zóny 30 v 

uvedené oblasti. 

- 03/2017 Komise urguje záležitost dopravní značky B28: zákaz zastavení s dodatkovou 

cedulí mimo vozidla ČD na ulici Trocnovské. Komise zjistila, že značka je stavitelná 

(sklopitelná) a proto žádá o určení zodpovědné instituce a času manipulace k využívání účelu 

tohoto prostředku: Dopravní značení bylo stanoveno jako proměnné, osazení tehdy 

zajišťovala firma SEKNE pro ČD. Ty také mají možnost s dopravním značením manipulovat 

(otvírat) v době provozovaných výluk. 

- Nedořešený problém s cyklistickou pseudostezkou přes Hodolanský most: Cyklostezka 

přes Hodolanský nadjezd je stále v řešení, neboť i přes posudek dopravních expertů DI-PČR 

má výhrady ke smíšenému provozu chodců a cyklistů na nadjezdu. Dopravní značení pro 

tuto smíšenou stezku OKR navrhlo a v současné době je opět upravováno dle požadavků DI-

PČR. 



- Komise žádá magistrát o posouzení dopravní situace na ul. Libušina před odbočením do 

ulice Ondřejovy. Parkování zužuje vozovku na jeden jízdní pruh: OKR provedlo místní 

šetření s doporučením dalšího sledování provozu. Křižovatka ulic je přehledná a výhled do 

navazující křižovatky je dostatečný.  

 

X. Ukončení:  

Předseda ukončil jednání v 18:55. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne 

28.6.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zapsal: Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 

 


