
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6.9.2017 

 

I. Zahájení  

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

pravidelné jednání v 17:30 hod dne  6.9.2017 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, Mgr. Martin Přerovský, Svatopluk Losert   

 Omluveni: Mgr. Pavel Mezulianik, Mgr. Jiří Martinák 

 

III. Hosté 

Zástupce městské policie strážník Tomáš 

obyvatelé Hodolan 

 

IV. Schválení zápisu z minulého jednání 

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

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Miloslav Stankuš. Zapisovatelem byl stanoven Ing. 

Vlastimil Podracký. 

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

 

V. Nové záležitosti: 

Předseda informoval členy o požadavku bývalé členky komise na čištění chodníků a 

rekonstrukci ulice Prokopa Holého. 

 

Předseda informoval o požadavku obyvatele Hodolan na kontrolu parkování vozidel před 

Kasinem v Hodolanech. Předseda požádal městskou policii o tuto kontrolu a to zvláště 

v případě pořádání akcí touto organizací. 

 

Komise žádá Městskou policii o umístění městského monitorovacího systému 

v problematických místech na území Starých Hodolan ve spolupráci s KMČ  

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

 

Komise připomíná svoji žádost z června t.r. a žádá Městskou policii o umístění radaru pro 

měření rychlosti na ulici Purkyňova u vstupu na dětské hřiště využívané ZŠ, MŠ i místními 

občany.  

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

 



Havarijní stav ulic |: 

Purkyňova – v celé délce výtluky v hloubce i přes 100 mm, Rejskova v místě křížení 

s Táborská – propadlá šachta kanalizace, Na konce ulice Tyršova v místě křížení 

s Rejskovou rozsáhlé plošné výtluky 

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

 

Komise upozorňuje Technické služby města Olomouce na přerostlé plevelné rostliny 

zužující podstatně průjezd cyklostezkou (Jantarovou stezkou) od ulice Lermontovy po 

Pavelkovu, zvláště v úseku v blízkosti lávky z Hodolan na Bělidla. 

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

 

Předseda informoval o schůzce se zástupcem magistrátu k řešení problematiky jednosměrné 

ulice Prokopa Holého – Bratří Wolfů a problematického výjezdu z ul. Ondřejova.  Zástupce 

magistrátu upozornil na možnou zkratku některých řidičů, v případě odstranění kusu 

jednosměrné ulice. Prohlédl si výjezd z ulice Ondřejovy, kde konstatoval, že část této ulice 

nesplňuje podmínky obousměrného provozu a vhodné zamezení zkratky řidičů by bylo právě 

na tomto místě zřízením jednosměrného vjezdu do ul. Ondřejova od ul. U Panelárny a 

výjezdu z této ulice směrem na Libušinu. Magistrát připraví návrh dopravního řešení, který 

před dalším postupem zašle komisi k projednání. Návrh komise vyvěsí do nástěnek, aby byli 

občané informováni s předstihem. 

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

 

VI.  Majetkoprávní záležitosti 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část 

pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha  o výměře  2 496 m2 v k.ú. Olomouc-Chválkovice při 

ulici U panelárny.   

 

KMČ nesouhlasí s prodejem, dokud nebude záležitost vyjasněna OKR – případné rozšíření o 

chodníky, veřejné parkování či cyklostezku 

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

 

  

VII. Plánované akce 

V předvečer 28.10.2017 se uskuteční lampionový průvod od školy na ul. Táboritů směrem k 

lávce a k památníku u kostela na ul. Jiráskova. Předseda začne pracovat na přípravě 

 

 VIII. Ukončení  

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

4.10.2017 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9. 

 

Zápis vytvořil: Ing. Vlastimil Podracký 

Zápis ověřil:     Ing. Miloslav Stankuš 

Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša


