
Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

1.11.2018
 

 

I. Zahájení 

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

v mimořádně změněném termínu v 17:30 hod dne 1. 11. 2018 v zasedací místnosti Klubu 

důchodců na ulici Jiráskova č. 9.  

 

II. Prezence  

Přítomni:  

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

Andrýsková , Mgr. Jiří Čamach, Ing.arch. Otto Schneider, Svatopluk Losert 

Bc. Hana Čecháková, Ing. Dagmar Reichová, Mojmír Hloušek 

Omluveni: Mgr. Jiří Martinák, Mgr. Martin Přerovský 

 

III. Hosté 

Schůze byl přítomen zástupce městské policie strážník Tomáš, který odpověděl na dotazy 

přítomných.  

Občanky Hodolan žádají zpracování projektu rekonstrukce komunikace, chodníků a 

kanalizace na ulicích Tyršova a Bartošova. Komise jejich žádost podporuje. 

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

Občanky Hodolan žádají o zpracování projektu a realizaci ozelenění ulice Hodolanské, která 

je silně zatěžována dopravou. Komise jejich žádost podporuje. 

Hlasování: ano 8 členů, proti 1, zdržel se 1 

 

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 10 členů, proti 0, zdržel se 0 

 

V. Nové záležitosti. 

Předseda informoval o průběhu lampionový průvod u příležitosti 100. výročí založení 

republiky, kterého se zúčastnilo cca 100 lidí. Tento počet lze považovat za úspěšný. 

  

Vzhledem k opětovnému silnému provozu náhradní autobusové dopravy ČD ulicí 

Purkyňovou dochází k novým vznikům výtluk. Je nutno tyto před zimou opravit. 

 

Komise upozorňuje, že požadavek na osazení značek, které zlegalizují dopravu cyklistů 

v protisměru jednosměrných ulic, trvá již takřka dva roky. Prosíme urgovat zainteresované 

složky státní správy. 



 

VI.  Majetkoprávní záležitosti 

Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k prodeji a nájmu: 

 

prodej 

část parc. č. 824/3 ostatní plocha o výměře 1 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

část parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 266 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

nájem 

parc. č. 1065 ostatní plocha o výměře 473 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  

parc. č. 1066 ostatní plocha o výměře 817 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 

část parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 

Předmětné pozemky se nachází při ulici Lipenská. Žadatel žádá o prodej částí pozemků 

parc.č. 824/3 a 824/73, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které má 

uzavřenou nájemní smlouvu za účelem parkování automobilů. Dále žádá o nájem pozemků 

parc. č. 1065, 1066 a 824/73 vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem 

rozšíření parkovací plochy. 

 

Komise souhlasí pouze s nájmem, nesouhlasí s prodejem veřejného prostranství. Tato plocha 

může být v budoucnu zapotřebí pro řešení parkování nejen pro potřeby žadatele (menší 

záchytné parkoviště v blízkosti MHD) a pro budování inženýrských sítí. Komise dále 

upozorňuje, že část plochy je v současnosti využívaná pro umístění kontejnerů na tříděný 

odpad. Tato plocha by měla být vyčleněna z pronajímané plochy včetně příjezdu k těmto 

kontejnerům. 

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

 

VII. Ukončení  

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

5.12.2018 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 

 

 


