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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 02/20 z jednání dne 12. února 2020

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala 
pravidelné jednání v 17:30 hod  v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici 
Jiráskova č. 9.  
 
II. Prezence  
Přítomni: Ing Stankuš, J.Smékal, P. Hloužek, J. Gottwald st., S. Losert, 
 I. Švancarová, Mgr. Přerovský, , Ing Váňa, Ing arch Schneider, Ing Podracký 
Nepřítomni: Mgr. Chmelík 
Hosté: Strážník Tomáš- MPO, 2x občané Bělidel, M. 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   10  členů,    0    proti,  0    zdržel se   
 
IV. Organizační záležitosti  
-Komise byla seznámena s programem jednání. Bez připomínek - zápis byl 
schválen. 
Hlasování: pro  10    členů,   0     proti,    0  zdržel se   
 
- Z organizačních důvodů bude srpnové zasedání komise přesunuto na 
pondělí 3.srpna 2020 v 17.30 hod. 
 
V. Otevřené body- vývoj. 
a/ Náhrada uhynulých stromů z roku 2017 na ul. Lipenská. 
Předseda upřesnil na odboru městské zeleně. 
 
  b/1/ Požadovaná rekonstrukce havarijního stavu nedokončeného chodníku 
na ul. Lipenská až ke hřbitovu- bude provedena vyčištěním a lokálními 
opravami   
   b 2/ Zřízení přechodů pro chodce u čerpacích stanic MOL a EUROOIL, 
rovněž i u světelného značení na ul. Pavelkova ( na hřbitov) -u čerpacích 
stanic nepatří městu ( ŘSD), na ul. Pavelkova bude obnoveno v tomto roce. 
  b/ 3+4/ -přechody u čerpacích stanic nepatří městu Olomouc silnice patří 
ŘSD. 
      b 5/ Na obou stranách ul.Pavelkova u křižovatky s Lipenskou chybí 
poklopy na šachtách. Poklopy, které patří městu byly doplněny, vlastníky 
ostatních zjišťuje majetkoprávní odbor, který nás bude informovat. 
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c/ Situace týkající se náhradní autobusové dopravy a parkování na zelených 
plochách bude řešena dalším společným jednáním 14.2.2020 na Magistrátu 
města za účasti všech zainteresovaných stran.  
Komise se zabývala přípravou na toto jednání. 
 
d/ Na výzvu občanů opakovaně komise žádá o prověření změny uličních 
svítidel na ul. Prokopa Holého, kdy svými rozměry brání průchodu po 
chodníku s kočárky.  
-Bude prověřeno na místě p. Nezhybou a komise bude dále sledovat. 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 

b/ Opakovaná urgence- Komise se shodla na požadavku na úpravu 
provozu  světelné signalizace na Hodolanské a Divišově ulici. Žádáme 
správce o vyhodnocení situace a o vypínání signalizace na přechodech 
pro chodce v době nízkého provozu ( v noci, v soboru a v neděli ) dle 
zkušenosti provozovatele. Zbytečným zastavováním vozidel dochází ke 
zhoršování ovzduší.  - Nebylo reagováno 
 
c/ Opakovaná urgence- Komise žádá o provedení reklamace opravy 
lávky přes řeku Bystřici u tzv. „druhého splavu“ kde dochází k separaci 
nátěrů ocelových konstrukcí.-  Nebylo reagováno 
 
d/ Opakovaná urgence  -Komise prosí o sdělení, zda existuje typový 
projekt na vybudování oplocení , popř. vybudování zpevněných ploch 
kolem nádob na tříděný odpad.? Rádi bychom tento projekt uplatnili 
v rámci případné estetizace v dalším roce. -  Nebylo reagováno 
 

- e/ Urgence -Komise prosí MMO aby urgoval u ŘSD ČR obnovení 
jednání s firmou Auto Čechák na odstranění zbytků železniční vlečky 
na ul. Hodolanská. -nebyla podána žádná zpráva 
 

 VII.  Nové záležitosti 
 
a/ Došlá pošta:- 

- Informace o nevyhovění žádosti společnosti Nová Akropolis o nájmu 
pozemků z důvodu snížení kultivace veřejného prostranství.  

- Zvláštní užívání komunikace Jiráskova 
24.1.-29.2.2020 od křížení Purkyňova po AŽD   
1.3-30.4.2020 od křížení Purkyňova po křížení Smrčkova  
Z toho plyne, že Purkyňova bude od 1.3 - 30.4 obousměrná 

- Částečná  uzavírka ul. Tovární – napojení inž.sití 10.2-21.2020 
- Zvláštní užívání komunikace Trocnovská u parc. 17 

4.2.-4.3.2020  - 20m2 -vozidla stavby, kontejnery   
- Informace o výluce MHD od 2-14.3 – linka č.4 bude jezdit přes Tržnici 
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b/  Stanovisko k prodeji pozemků 
Společnost OLMA a.s. žádá o prodej pozemků za účelem rozšíření výrobního 
areálu parc. 228/16, 228/7,1042,1045,1046 v k.ú. Hodolany 
Komise se domnívá, že prodej pozemků je  v rozporu s územním plánem 
města a zejména pozemek 1951/1, který je sice v k.ú. Holice u Olomouce 
slouží jako obratiště autobusů MHD u zastávky Olma. 
Je proto nutné důkladné posouzení a popř. změnu územního plánu. 
Proto komise nesouhlasí. 
 
Hlasování: pro  9   členů,   0   proti, 1  zdržel se   
 
VIII.  Různé, diskuze 

- Komise žádá po ústní dohodě s odborem městské zeleně o zpracování 
plánu výsadby zeleně podél chodníku na Lipenské ulici ke hřbitovu 
v Hodolanech pro možnou výsadbu z případných sponzorských darů. 
 

- Předseda informoval komisi o společném jednání předsedů KMČ se 
zástupci města a o plnění estetizace a investičních akcích. 
 
-Komise se zabývala přípravou požadavků na opravu komunikací 
v roce 2020. Pro finanční přípravu byly prozatím vytipovány chodníky 
ul. Farského ( dokončení), část ul. Přáslavské a úprava části 
komunikace na ul. Bendlova. 
 
-Komise se zabývala přípravou požadavků KMČ na akce v rámci 
estetizace v roce 2020.  
Byly navrženy tyto akce: 

- Zkultivování prostoru pro tříděný odpad na ul. Purkyňova za kostelem 
zpevněním a ohraničením plochy 

- Zpracování projektu estetizace vnitrobloků  oblasti ul. Horova, 
Lermontovova, U lávky 
 
-Komise se zabývala přípravou čerpání prostředků KMČ na velké 
opravy a nákup služeb v roce 2020.  
Prozatím navrhuje tyto příspěvky na akce: 
Ledová plocha dětské hřiště………..   8.000,- Kč (v případě mrazu) 
Letní kino  2 x 8.000,-           ……….. 16.000,- Kč 
Setkání přátel Hodolan -hřiště……… 30.000,- Kč (27.6.2020) 
Lampionový průvod -zabezpečení….   3.000,- Kč 
 

- Vzhledem ke zrušení sběrových sobot dostala komise nabídku na jejich 
uspořádání, když se bude ze svého rozpočtu podílet na jejím 
financování částkou 30.000,- Kč 

- Vzhledem k tomu, že je ve Starých Hodolanech Sběrový dvůr, komise 
nebude další akci spolufinancovat, ač se zrušením nesouhlasí. 

Hlasování: pro  10   členů,   0   proti,   0  zdržel se   
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- Na požadavek pana Chovance necháváme odborníky z odboru dopravy 
přehodnotit jeho návrh na odklonění hlavní komunikace z Libušiny ul. 
směrem od Pavelkovy ul. do ul. U Panelárny pro odklon tranzitní 
dopravy od ul. Prokopa Holého, kde navrhuje odklonit dopravu do ul. 
Bělidelská s tím, že dále bude průjezd zakázán. Komise jeho návrh 
podporuje. 
 

- Na požadavek Městské policie žádáme o osazení informačního radaru 
pro kontrolu omezené rychlosti 30km/hod do ulice Prokopa Holého. 
 

- Komise urguje opravu chodníku na Rolsberské ul., která byla přislíbena 
již v minulém roce při rekonstrukci silnice. 
 

- Ochranné zábradlí u restaurace Mačák se rozpadá – jeden díl leží na 
zemi. 
 

- Na křížení ulic Hodolanská a U Ambulátoria chybí bezbariérový 
přechod pro chodce, který brání přístupu hendikepovaným z podchodu 
„ Myší díra“ na chodník. 
 

IX. Úkoly 
-J.Gottwald navštíví ČSAD a projedná s nimi vyčištění jejich pozemku u ul. 
Sladkovského.- je přislíbeno na březen 2020 
-Mgr.Chmelík upřesní na MMO opravu zábradlí na Hodolanské ul.-trvá 
- P.Hloužek prověří stávající provozní řád dětského hřiště-trvá 
 
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 18.55  hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 
17:30 hod. 4.3. 2020 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova . 
 

Zápis zapsala I. Švancarová a vytvořil:  Ing. M. Stankuš      


