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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 04/19 z jednání dne 3. dubna 2019

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala 
pravidelné jednání v 17:30 hod dne  3.4.2019 v zasedací místnosti Klubu 
seniorů na ulici Jiráskova č. 9.  
 
II. Prezence  
Přítomni: Ing Stankuš, Mgr. Přerovský, Ing Podracký, J.Smékal, P. Hloužek, 
S. Losert, I. Švancarová, Ing arch Schneider, Ing Váňa 
Nepřítomni:– J. Gottwald st., Mgr. Chmelík - omluveni z pracovních důvodů 
Hosté: - MPO - strážník Arnošt Tomáš 
    Tři občané s ul. Za Humny 
             Martin Lubič 
 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez 
připomínek - zápis byl schválen. 
Hlasování: pro  8  členů,    0    proti,   0   zdržel se   
 
IV. Organizační záležitosti - 
V. Otevřené body- vývoj. 
a/ špatné parkování vozidel v křižovatkách a místech pro přecházení zejména 
v ulicích za nádražím a v části Bělidla –žádost o provedení žlutého značení a 
osazení značky slepá ulice v ul. E. Krásnohorské 
- na jednání 26.3. a po telefonickém rozhovoru Ing Lukáš Klevar -odd. 
dopravního inženýrství přislíbil, že prověří a zajistí realizaci.  
 
b/ Pan Smékal upozornil na havarijní stav chodníku mezi ulicí Za Humny a 
přechodem pro chodce směrem k Hornbachu.  
Oprava provedena. 
 
c/Občanky Hodolan žádají zpracování projektu rekonstrukce komunikace, 
chodníků a kanalizace na ulicích Tyršova a Bartošova.  
 Požadavek na opravu byl zařazen do plánu TSMO na měsíc březen 2019. 
 
d/ Ing Stankuš zjistí prostřednictvím MMO  za jakých podmínek mohou být 
umístěny popelnice na pozemcích města. 
Dle vyjádření Mgr. Swaczyny z odboru odpad. hospodářství musí mít majitel 
domu v případě, že má popelnice na pozemku města s tímto uzavřenu 
nájemní smlouvu. 
 
e/ Komise žádá, aby TSMO provedly vyčištění ulic U Lávka a Horova od 
nánosu bláta a listí - ulice je využívána i chodci.  
Vyčištění povedeno 
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- Komise žádá o znovu zařazení rekonstrukce ulice Stará Víska, která je snad 
nejhorší ulicí ve městě, dle existující projektové dokumentace.  
Dle vyjádření odb. investic jsou investiční náklady tak velké, že zatím nelze 
zařadit do plánu investic. Kromě toho je zastaralá i PD, kterou je nutno 
aktualizovat. Komise bude dále sledovat.  
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
 
a/ Urgence: Přechod pro chodce u dětského hřiště na Purkyňově ulici- byl 
vznesen požadavek o zařazení do plánu investic – zatím bez odezvy. Dle Mgr. 
Přerovského se uvažuje o vybudování místa pro přecházení a omezení 
rychlosti na 30 km/hod. 
 
b/ Urgence: Upozorňujeme na havarijní stav zábradlí na ul. Hodolanská podél 
komunikace u restaurace Mačák  
 
c/ Urgence:  Obyvatelé ul. Lermontovova a Příčná prosí, aby MMO požádalo 
firmu Oltrans Dostál, zda by v nočních hodinách nevyužívalo vjezdovou bránu 
na ul. K Mrazírnám, protože je trápí hluk kamionů. 
 
d/ Urgence: Žádáme o vyjádření k plánovanému řešení dopravní situace po 
dobu výstavby 51 rodinných domů „Za Humny“ a i po ukončení výstavby. 
Vjezd a výjezd z ulice Za Humny je již dnes krajně nevyhovující, na což si 
dnes přítomní občané důrazně stěžovali. 
 
e/ Urgence: Na ulici Sladkovského je po uzavření plochy Celní správou kritická 
situace s čekajícími a projíždějícími  kamiony, které čekají na otevření Celní 
správy – je nutná kontrola zákazu parkování ve městě do případného 
vybudování, či vyhrazení záchytného parkoviště. 
 
f/ Urgence: Komise opětovně upozorňuje na havarijní stav zábradlí nad řekou 
v ulici Bystrovanská (začátek cyklostezky), které je v majetku Povodí Moravy. 
Hrozí úraz dětí. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
 
a/ Došlá pošta: 
-Zpráva o uplatňování územního plánu je k veřejnému nahlédnutí od 22.3-
23.4-2019 na Hynaisova 10, 5. podlaží místn. č. 5.31  
 
-Dohoda o povolení zvl. užívání zeleně –před Hodolanská 13 –reklamní panel. 
 
- Zvláštní užívání komunikace ul. Jiráskova č. 13-26 od 25.3 - 25.4.2019 +  
Jiráskova č. 10-13 od 2.5.- 31.5.2019  - rekonstrukce rozvodu plynu . 
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- Dočasné posílení linky č. 31 na cca 6 měsíců po dobu uzavírky ul. 
Šternberská.  
 
- Zvláštní užívání komunikace ul. Ondřejova 11 od 1.4-8.4 – nová plynová 
přípojka  
 
VIII.  Různé, diskuze 
 
Předseda KMČ byl pozván na jednání RMO dne 6.5.2019 
Komise projednala a schválila jednotlivé problémy, o kterých bude předseda 
KMČ Radu města informovat. 
 
Občané z ulice Purkyňova a Hodolanská upozorňují, že dům  Purkyňova 27 je 
v současnosti využíván jako ubytovna pro velký počet zahraničních dělníků. 
Tato ubytovna nemá zajištěny nádoby na směsný odpad a ubytovaní roznášejí 
odpad a skladují jej na zem převážně u bytového domu Hodolanská 11, který 
má nádoby na směsný i separovaný odpad v rozporu s vyhláškou města 
umístěný na pozemku města. Velmi často je tento větrem roznášen po okolí. 
Provozovatele ani majitele se nám nepodařilo zjistit a proto prosíme o jeho 
zjištění a provedení nápravy u obou těchto případů. 
 
- Návrhy na opravy chodníků v rámci našeho rozpočtu 300.000,- Kč komise 
navrhla dokončení oprav chodníku: 
-ul. Farského cca od domu č. 27 po ul. Klimeckého s bezbariérovými 
přechody. V rozsahu do 300.000,- popř. po domluvě s přidáním nevyužité 
částky z rozpočtu KMČ 
Předseda předá písemně odd. údržby komunikací 
Hlasování: pro  9   členů, proti 0, zdržel se  0 
 
-Informace o akce Ukliďme Česko 
Předseda informoval členy o zapojení KMČ do organizace této úklidové akce, 
která proběhne 20.4. od 14,00 ve spolupráci FC Sigma Hodolany, Svazu 
rybářů a ZŠ Řezníčkova. Sraz je u lávky v Lermontovově ulici. 
 
-Informace o jednání u náměstka Mgr. Pavla Hekely  
Předseda informoval členy komise o jednání ohledně problémů náhradní 
autobusové dopravy ČD, které proběhlo 26.3. u náměstka Mgr. Pavla Hekely. 
Přes skutečnost, že došlo se zástupci ČD a SŽDC k určité dohodě o omezení 
hluku a způsobu parkování, bude komise tento problém dále sledovat a snažit 
se o jeho koncepční řešení. 
 
Petr Hloužek žádá za občany v okolí ulic Horova, U Lávky a Lermontovova, 
aby byl proveden dendrologický průzkum některých starých stromů, zejména u 
dětského hřiště ve vnitrobloku a bylo případně přistoupeno  k jejich pokácení a 
nahrazení jinou výsadbou.  
 



4 
 
Komise byla rovněž informována, že Lesy Města Olomouce plánují letos 
novou výsadbu v místě pokácených nemocných topolů na konci ul. 
Lermontovova. 
 
S. Losert upozornil na havarijní stav komunikace na nároží ulic P.Holého a bří 
Wolfů, kde je propadlý kanál a zůstává tam stát voda. 
Rovněž upozorňuje  s dalšími členy  na potřebu vyměnit některá tělesa 
uličního osvětlení na ul. Prokopa Holého, která svým mohutným krytem brání 
v průchodu s kočárky po chodnících. 
 
Vzhledem k plánované investici na budování další etapy Jantarové 
cyklostezky podél řeky Bystřice pod mostem ul. Hodolanská komise prosí o 
dodání její situace a informace o jejím napojení v ul. U Ambulatoria, kde 
komise řadu let žádá o dobudování několika parkovacích stání pro pacienty. 
Rovněž komise žádá o sdělení, zda a jak je řešena koncepce další etapy 
v návaznosti na tuto etapu a zda může být informována. 
 
Člen komise pro Východní tangentu arch Schneider informovalo posledním 
jednání této komise. Příprava je dle jeho vyjádření momentálně pozastavena a 
čeká se na další vyjádření z MŽP a památkářů. 
 
IX. Úkoly- 
 
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 19,35 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 
17:30 hod. výjimečně ve čtvrtek  2.5. 2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů 
na ulici Jiráskova  
 
Zápis vytvořil:  Iveta Švancarová, Ing. Stankuš 

Zápis schválil:     Ing. Miloslav Stankuš předseda KMČ 24  


