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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 06/20 z  jednání dne 3. června 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, 
Mgr. Chmelík 
Nepřítomni:  
Hosté: Strážník Tomáš- MPO, p.Pavlík, p.Škrabaňa 
               
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  
Členové byli seznámeni o protiepidemických opatřeních společného jednání. 
 
V. Otevřené body- vývoj. 
 
a/  Oprava značení přechodu na Trocnovské ulici 
     Předáno na TSMO a bude opraveno 
 
b/ Požadavek pana Chovance a následná petice pro jeho návrh na odklonění            
hlavní komunikace z Libušiny ul. směrem od Pavelkovy ul. do ul. U 
Panelárny. Komise rovněž žádá o provedení měření intenzity dopravy v ul. 
P.Holého a dalšího po změně hlavní komunikace.  
      Měření rychlosti a intenzity dopravy bylo zahájeno 1.6. 2020 a bude 
vyhodnoceno příští týden, kdy bude zasedat i dopravní komise, která celou 
žádost projedná. 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
 

a/ 5.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 stále reagováno 
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b/ Urgence: Byly vzneseny podněty občanů a to opakovaně, na osazení 
bankomatu některé banky v centru Starých Hodolan. Starší občané mají 
problém s výběrem hotovosti a přitom zde byl bankomat několik desítek let. 
Prosíme MMO o jednání s některou z bank po uklidnění situace. 
Nereagováno 
 
c/ Urgence: Na ulici Purkyňova mezi ul. Hodolanská a Šafaříkova je nutný 
zásadní ořez keřů a stromů, které zasahují do vozovky a dochází zde 
k poškozování vozidel - nereagováno 

 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 

- Zvláštní užívání ul. Vaníčkova 31 19.5-7.6.2020 - 10 m2 -lešení 
- Zrušení omezení provozu linek č. 12, 16, 19, 50, 51, 52, 111 a X od 

25.5. dle upravených jízdních řádů 
- Zvláštní užívání ul Jiráskova 16a -8.6.-7.7..2020 - 7 m2 - lešení 
- Uzavírka MK ul .Ondřejova  -18.6.-7.6.2020 – nové přípojky 
- Zvláštní užívání ul. Vaníčkova 44-  12.5-11.6.2020 - 19 m2 -lešení 
- Zvláštní užívání ul. Lipenská 13-  15.5-30.6.2020 - 50 m2 –chodník + 

50 m2 silnice – demolice domu 
- Informace o práci TSMO na měsíc červen 
- Zvláštní užívání ul. Roháče z Dubé 14-AŽD -8.6.-30.6.2020 – 45 –

výkop +90m2 skládka – obnova kVN 
 
b/ Stanoviska k prodeji pozemků 

- Žádost o prodej části parc.č. 230/1 o ploše 44 m2 v k.ú. Hodolany. 
Jedná se o oplocenou předzahrádku na ul. Chelčického před domem 
č.p. 1083 – KMČ souhlasí 

Hlasování: pro  11   členů,    0    proti,   0  zdržel 
 

- Žádost o prodej části parc.č. 207/18 o ploše 34 m2 v k.ú. Hodolany. 
Jedná se o pozemek při ul. Vaníčkova před domem č.p. 1088, který 
hodlá majitel užívat jako zázemí svého přilehlého pozemku– KMČ 
souhlasí 

Hlasování: pro  11 členů,   0     proti,  0    zdržel 
 

- Žádost o pacht parc.č. 244/4 –orná půda o ploše 4306 m2 v k.ú. 
Hodolany. Jedná se o pozemek při ul. Lipenská, který hodlá žadatel 
užívat za účelem rekreace a užívání zahrady – KMČ souhlasí 

Hlasování: pro  9   členů,    0    proti,   2   zdržel 
 

- Žádost o pronájem části parc.č. 384/56 –zahrada o ploše 41 m2 v k.ú. 
Hodolany. Jedná se o pozemek při ul. Řezníčkova, který hodlá žadatel 
užívat za účelem předzahrádky a zřízení sjezdu k vlastnímu domu – 
KMČ souhlasí 

Hlasování: pro  11   členů,    0    proti,  0    zdržel 
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   VIII/ Různé 

 
- Komise byla informována předsedou o dalším vývoji jednání ohledně 

náhradní autobusové dopravy ČD s ředitelem SŽDC 
 

- Vyřezání suché lípy u Fügnerova 5 proběhlo v dubnu 2020. Náhradní 
výsadba proběhne dle finančních prostředků města a výskytu 
inženýrských sítí. 
 

- V červenci a srpnu 2020 bude zcela uzavřena lávka ev.č. L09- pro 
pěší přes řeku Bystřici z ul. Bystrovanská na Prokopa Holého z důvodu 
plánované opravy nevyhovujícího stavu lávka a nájezdů k ní. 
 

- Komise upozorňuje na nebezpečné suché stromy : 
1/ v oblasti dětského hřiště na Bělidlech- ul. Bendlova, kdy hrozí pád 
suchých větví. Je nutný urychlený zásah. 
2/ Na ulici Horova u zahrádek je suchý jehličnan 

        3/ ul Bystrovanská u domu č. 59 – 2 suché topoly –hrozí úraz 
 

- Hodolanská 24 vnitroblok-komise prosí o navezení multikáry písku 
vhodného do pískoviště, které se roky nachází na pozemku v majetku 
státu. 

 
- Asfaltové hřiště u Lávky přes Bystřičku – prosvětlit stromy tak, aby tam 

bylo vidět – předseda projedná s Lesy města Olomouce 
 

- Prašná komunikace za ul. Bystrovanská na straně Hodolan (parc. č. 

784/2 k.ú. Chválkovice) je rozbitá a silně se z ní práší, či odstřikuje 
bláto, což obtěžuje majitele okolních domů. Komise žádá o její srovnání 
a zpevnění např. asfaltovým recyklátem. 
 

- Na ul. Trocnovská opakovaně dochází k parkování na zelených 
plochách. Komise opětovně žádá o jejich zahrazení betonovými slupky 
či obrubníky tak jak již bylo domluveno na místním šetření ODUR. 
 

 
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 18.35  hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 
17:30 hod. 1.7. 2020 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9. 
 
Zápis zapsala I.Švancarová a vytvořil:  Ing. Miloslav Stankuš      


