
 

 

Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6.6.2018
 

I. Zahájení 

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

jednání v 17:30 hod dne  6.6.2018 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici 

Jiráskova č. 9. Pozor změna oproti původně plánovanému termínu příštího jednání 

KMČ: Příští jednání  se bude  konat od 17:30 hod. dne 2.7.2018. 

 

II. Prezence  

Přítomni:  

Ing. Karel Šimša, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký, Ing. Miloslav Stankuš, Mgr. 

Jiří Čamach, Svatopluk Losert, Ing. Dagmar Reichová, Mojmír Hloušek 
 

Omluveni: Bc. Hana Čecháková, Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Martin Přerovský, Mgr. 

Ilona Andrýsková, Ing.arch. Otto Schneider 

 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen zástupce Městské policie strážník Tomáš a příslušník Policie ČR 

 

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 8 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

V. Nové záležitosti. 

Předseda informoval o opravené kapličce na ulici Elišky Krásnohorské 

 

VI.  Majetkoprávní záležitosti 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k: 

Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví města Olomouce: 
parc. č. 539/25 orná půda (dle GP parc. č. 539/58 ostatní plocha) o výměře 21 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
parc. č. 539/26 orná půda (dle GP parc. č. 539/59 ostatní plocha) o výměře 21 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
parc. č. 539/41 orná půda (dle GP parc. č. 539/56 ostatní plocha) o výměře 24 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
 
 
 



 
 
 
parc. č. 539/42 orná půda (dle GP parc. č. 539/575 ostatní plocha) o výměře 23 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
parc. č. 539/45 orná půda (dle GP parc. č. 539/60 ostatní plocha) o výměře 20 m2 v k. 
ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, 
parc. č. 539/46 orná půda (dle GP parc. č. 539/61 ostatní plocha) o výměře 1 m2 v k.  
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
parc. č. 782/1 orná půda (dle GP parc. č. 782/30 ostatní plocha) o výměře 105 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
parc. č. 782/7 orná půda (dle GP pare. č. 782/31 ostatní plocha) o výměře 39 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
pare. č. 782/8 orná půda (dle GP parc. č. 782/32 ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
pare. č. 782/9 orná půda (dle GP pare. č. 782/33 ostatní plocha) o výměře 62 m2 v k. 

ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

pare. č. 782/10 orná půda (dle GP pare. č. 782/34 ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k. 

ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

parc. č. 782/11 orná půda (dle GP parc. č. 782/35 ostatní plocha) o výměře 60 m2 v k. 

ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

parc. č. 782/12 orná půda (dle GP parc. č. 782/36 ostatní plocha) o výměře 35 m2 v k. 

ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

parc. č. 1458/6 ostatní plocha (dle GP pare. č. 1458/29 ostatní plocha) o výměře 21 m2 

v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

Předmětné části pozemků se nachází v oploceném areálu Kasáren Chválkovice. 

 

za pozemky ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany: 
část pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/87) o výměře 7 m2 v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
pozemek parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, část pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP pare. ě. 612/7) o výměře 
787 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc.  
Komise souhlasí. 

Hlasování: 8 – ano, 0 – proti, 0- zdržel se 

 

Žádost o sdělení stanoviska k nabytí nemovitých věcí do vlastnictví města Olomouce: 

p.č. 399/8 ostatní plocha o výměře 1916 m2 v k.ú. Hodolany 

Pozemek je ve vlastnictví ČR - úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Jedná se o vnitroblok při ulici Farského.  

Komise souhlasí. 

Hlasování: 8 – ano, 0 – proti, 0- zdržel se 

 

 

 

 



 

 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k žádosti společnosti Canis Safety a.s. 

o prodej, případně pronájem  pozemku 

část p.č. 808/3 ostatní plocha o výměře  o výměře 270 m2 v k.ú. Hodolany 

při ulici Jiráskova a Hodolanská za účelem parkování zákazníků prodejny. 

Komise si je vědoma obtížnosti parkování v dané lokalitě, prodejna má dobrou pověst 

a působí na této adrese dlouhodobě. Komise doporučuje dlouhodobý pronájem a 

umožnit tím podniku do parkovací plochy investovat prostředky k její údržbě či 

renovaci. 

 

Hlasování: 7 – ano, 0 – proti, 1- zdržel se 

 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k žádosti společnosti Sygnum s.r.o.  o 

prodej pozemku 

p.č. 388/71 ostatní plocha o výměře  o výměře 263 m2 v k.ú. Hodolany 

při ulici K Mrazírnám za účelem vybudování nového vjezdu do areálu. 

Komise doporučuje požádat žadatele o doplnění záměru a poté se komise vyjádří. 

Zatím není komisi zřejmé, za jakým účelem se předmětný pozemek vykupuje. Komise 

má názor, že pro případ vjezdu je zapotřebí pozemek pouze v místě vjezdu, přičemž i 

nájezd k bráně může být realizován na pozemku města. Nevíme také, zda by se 

prodejem tohoto pozemku do budoucnosti nezablokovalo případné budování 

chodníku, či inženýrských sítí, nebo rozšíření silnice v místě, kde je silnice úzká a 

chodník zde zatím není. Doporučujeme žádost doplnit o přesný stavební záměr a 

povolení zřízení sjezdu na pozemek žadatele řešit pouze souhlasným stanoviskem jen 

v místě uvažovaného sjezdu. 

Hlasování: 8 – ano, 0 – proti, 0- zdržel se 

 

VII. Připomínky členů komise 

Předseda sdělil, že setkání s jubilanty proběhlo 16. 5. 2018 v 15:00 hod. Vystoupily 

děti ZŠ Řezníčkova, akce byla výborně připravená a měla úspěch.  

 

 

VIII. Ukončení  

Předseda ukončil jednání v 18:30. Pozor změna oproti původně plánovanému 

termínu. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30 hod. dne 2.7.2018 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 

 

 


