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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 09/20 z  jednání dne 2. září 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, J. Gottwald st., I. Švancarová,  Ing Váňa, 
Mgr. Chmelík, P. Hloužek, S. Losert  
Nepřítomni: Mgr. Přerovský, Ing arch Schneider, Ing Podracký, 
Hosté: Strážník Tomáš Arnošt – MPO, 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  
- Pozvánka pro členy komise na diskuzi o nové parkovací politice města 
Olomouce 
V. Otevřené body- vývoj. 
 
a/ Vysvětlení proč není ukončena oprava lávky. Po urgencích na odboru 
dopravy nám bylo sděleno, že při opravě vznikly vícepráce a termín je 
prodloužen do 30.9. Přes tuto skutečnost bylo slíbeno, že lávka bude 
otevřena již dříve. 
 
b/ Komise upozorňuje na nebezpečné suché stromy : 

1/ v oblasti dětského hřiště na Bělidlech- ul. Bendlova, kdy hrozí pád 
suchých větví i jednoho stromu. 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 
Bylo zařazeno do plánu kácení TSMO 
 
c/ Komise rovněž žádá MMO o změnu typu lesa z hospodářského na 
lesopark alespoň 50 m od hranic obou hřišť oběma směry – bez reakce 
Lesy města Olomouce požádají odbor životního prostředí, který bude kladně 
reagovat. 
 
d/ Rekonstrukce ulice Stará Víska –dle vyjádření odd. investic MMO bude 
snaha zařadit do investičního plánu alespoň úpravu dnes již nevyhovující 
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projektové dokumentace. Vše záleží na investičních možnostech Města 
Olomouce 
 
e/ Ulice Purkyňova -po nadměrné autobusové dopravě opětovně rozsáhlé 
díry v komunikaci včetně části kolem školky. Nutná řádná - ne jen „zaplácání“ 
díry lopatou s asfaltem. Vydrolený štěrk poškozuje zaparkovaná auta, je 
nutné jej uklidit!!! 

Bude provedena důkladná oprava v první polovině září 2020 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
 

a/ 4.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. 
Stále nereagováno 
 
b/ 2.Urgence: Občané Staré Vísky důrazně žádají odpovědné odbory o 
alespoň nápravu havarijního stavu chodníku na jedné straně Staré Vísky a 
o srovnání a zasypání výmolů v nezpevněné komunikaci tamtéž. Ulice je 
značně frekventovaná a hrozí zde úrazy. Bez reakce 
 
c/ Urgence: Komise upozorňuje na opětovné stání zejména zahraničních 
kamionů u Celnice na Sladkovského ulici. Do vybudování záchytného 
parkoviště města doporučuje umístění kontejneru na odpad popř. 
přenosného záchodu, neboť je okolí zamořováno exkrementy a odpadky. 

 
d/ Urgence: Komise žádá o prověření vzniku nového kasina na ul. 
Jiráskova ( bývalé Sedlo). Při vzniku Casina z bývalého divadla bylo 
občanům slíbeno zástupci magistrátu, že ostatní herny budou zrušeny a 
další nebudou povolovány. 

 
h/ Urgence: Při výstavbě RD na budoucí ulici Mačákova dochází 
k napojování na nevyhovující kanalizaci v ulici Vaníčkova a Za Humny, 
která je dle tvrzení občanů beze spádu a domy jsou již nyní chráněny 
zpětnými klapkami. Komise žádá, aby bylo prověřeno zda jsou tyto práce 
v souladu se stavebním povolením a vyjádřením OVAK . 
Nyní došlo i ke stavebním úpravám, kdy poklopy vyčnívají, nebo jsou 
utopené pod niveletou ulice. 
 

 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
- Zvláštní užívání ul. Trocnovská 17 6.8-7.-4.9.2020 – 8,5 m2 –stavba 
- Zvláštní užívání ul. Vaníčkova 44  13.8.-31.8.2020 – 19 m2 –lešení 
- Zvláštní užívání ul. Lermontovova 20.7.-10.8.2020 – 4+1 m2 –kabel 
- Zvláštní užívání ul. Táborská 17  20.8.-30.9.2020 – 8,5 m2 –lešení 
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b/ Majetkoprávní záležitosti 
Komise byla informována odborem majetkoprávním o nevyhovění 

žádostí o pacht pozemku v k.ú. Hodolany parc.č. 244/4 panu Ladislavu 
Škrabaňovi v rozporu s názorem komise. 

 
Žádost o pach části pozemku parc.č. 46/2 v k.ú. Hodolany o výměře 45 

m2 manželům Navrátilovým - Farského 8. 
Komise s pachtem souhlasí. 
Hlasování: pro  8  členů,    0    proti,  0   zdržel se   
 
Komise byla informována o nájmu 6m2 na části parc. č. 824/2 ma ulici 
Lipenská pro společnost MOL a výpovědi z dnes užívané o ploše 414 m2. 

 
   VIII/ Různé 

 
- Na upozornění občanky Hodolan, že zde chybí nádoby na kovový 

odpad komise prosí o umístění těchto nádob na sběrná místa –
křižovatka Želivského-Stará Víska, Purkyňova u dětského hřiště a 
Lermontovova u Mrazíren. 

 
- Na opakované žádosti občanů a vzhledem k tomu, že do Hodolan a 

Bělidel nejezdí noční spoje, komise žádá o prodloužení poslední linky 
tramvaje MHD tak, aby z centra odjížděla po 23.15. hod.  
 

- Komise souhlasí s úpravou rozpočtu pro FC Sigma Hodolany . Částka 
8.000,- určená na bruslení bude převedena na vodní fotbal, který byl na 
dětském dni a částka 4.000,- z červnového promítání bude přesunuta 
na promítání v září, kdy bude zapůjčen novější film. 

 
- Komise žádá opakovaně  o opravu ulic Libušina a ul. K Panelárně, kde 

jsou již naznačeny místa k opravě a stále se nic neděje. 
 

- Na rohu Rejskova a Hodolanské je dešťový svod z některých domů 
sveden na chodník, který je v havarijním stavu, Komise prosí o 
prošetření a případné svedení svodu do zelené plochy, či vsaku. 
 

X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 18,30  hod. Příští jednání KMČ se bude konat 
ve středu  7.10. 2020 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na 
ulici Jiráskova 9. 

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


