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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 03/21 z elektronického jednání z března 2021 

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) jednala elektronicky 
z důvodu epidemiologické situace a na pokyn KŠ MMO. 
 
II. Prezence  
Přítomni- elektronicky komunikovali: Ing Stankuš, J.Smékal, I. Švancarová, Mgr. 
Chmelík, P. Hloužek, S. Losert, Mgr. Přerovský, Ing arch Schneider, Ing Podracký, 
J. Gottwald st., Ing Váňa 
 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez 
připomínek - zápis byl schválen.  
Hlasování: pro  11   členů,   0     proti,  0  zdržel se    
 
V. Otevřené body- vývoj. 
 
a/  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 občany, 
kteří zde prochází na nádraží a hrozí zde úrazy. 
Bylo provedeno místní šetření. Za přítomnosti p. Šulce z Oddělení majetkové 
správy a údržby komunikací a M.Stankuše a paní Švancarové. 
Byl dohodnut postup s odd. odpadového hospodářství očištění chodníků a 
následných lokálních oprav ze strany TSMO. Zásadní oprava nebude provedena 
z důvodu připravované investiční akce. 
 
b/ 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 
MOVO. Nové řešení křižovatky Vaníčkova-Za humny zabraňuje odtoku vody 
z komunikace. 
Bude řešeno při závěrečné kontrolní prohlídce za přítomnosti zástupce ODÚR. 
 
c/ Starší a hendikepovaní občané opětovně upozorňují, že jediné spojení MHD do 
Starých Hodolan a Bělidel tj. linka tramvaje č. 4 ( X4), není ve všech spojích 
prováděno bezbariérovými vozy. Přes příslib v předminulém roce nenastala 
doposud náprava. 
Je nedostatek bezbariérových tramvají, ale po projednání s DPMO  budou na linku 
č.4  podle možností přednostně zařazovány bezbariérové vozy. 
 
d/ Stížnost občanů z ul. P.Holého na nepořádek kolem kontejnerů byla vyřešena 
jednáním se zástupci MMO a občany přilehlého bytového domu ve správě SNO. 
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VI. Otevřené body bez vývoje 
 
a/ 3. Urgence Komise žádá o sdělení, co je zamýšleno s pozemkem 244/4 v k.ú. 
Hodolany, který byl zamítnut k pronájmu na zahradu. Pozemek je zanedbaný řadu 
let a stává se cílem různých pochybných individuí, což je terčem kritiky okolních 
občanů. 
Komise navrhuje opětovně místní šetření za účasti zainteresovaných odborů a 
MPO a to i přes sdělení Odboru stavebního, že na pozemek nebyla podána žádná 
žádost týkající se jejich odboru 
 
b/ 2.Urgence Komisi byla doručena opakovaná stížnost občanů z Geislerovy ulice, 
na skutečnost, že zde projíždějí velké kamiony do a z firmy Roučka slévárna 
(bývalá Sigma). Rovněž je komunikace kromě toho zatěžována i náhradní 
autobusovou dopravou ČD. Občané požadují omezení těžké dopravy, např. 
dopravní značkou B04 – zákaz vjezdu nákladních automobilů. Pro kamiony by měla 
být umožněna výjimka zásobování této továrny z Ostravské ulice, či používat 
bývalou bránu z ul. Barákova. Ulici používá i náhradní autobusová doprava ČD a je 
v dezolátním stavu. 
 
c/ Urgence Občané z Chelčického ul. upozorňují, že je komunikace zničena 
zejména těžkou dopravou vozy TSMO do Sběrového dvora. Je nutná oprava 
výtluků na komunikaci. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
- Zvláštní užívání Stará Víska 6- -10.3-8.4.2021 –Lešení, montáž střechy -25 m2 
- Zvláštní užívání U Ambulatoria -4.5.-15.6.2021 –zařízení staveniště cyklostezka 

 
VIII/ Různé  

- Vzhledem k tomu, že Odbor městské zeleně má rozpracovaný záměr na úpravu 
dětského hřiště na Bendlově ulici osloví předseda paní vedoucí a domluví se na 
místním šetření a upřesnění záměru úpravy z programu estetizace. Pro 
doplnění prvků na hřišti Purkyňova osloví  předseda ředitele ZŠ a odbor sportu 
MMO. 

-    Upozorňujeme občany, že drobné závady týkající se osvětlení, nepořádku popř. 
drobných závad, je v rámci urychlení řešení problému lépe hlásit přímo na  
Hlášení závad | Technické služby města Olomouce, a.s. 

www.tsmo.cz › hlaseni-zavad   

  
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání dne 9.3. 2021. Příští jednání KMČ se bude konat 
případně ve středu 7.4. 2021 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na 
ulici Jiráskova 9, pokud to epidemiologická situace dovolí. 

Zápis elektronicky vytvořil: Ing. Miloslav Stankuš    


