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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 04/21 z elektronického jednání z dubna 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 z Chelčického ul. upozorňují, že je komunikace zničena zejména 
těžkou dopravou vozy TSMO do Sběrového dvora. Je nutná oprava výtluků 
na komunikaci. Požadavek na opravu výtluků bude  zařazen do plánu prací 
pro TSMO, a.s. 
 
b/ Vzhledem k tomu, že Odbor městské zeleně má rozpracovaný záměr na 
úpravu dětského hřiště na Bendlově ulici proběhlo místní šetření s vedoucí 
odboru. Zde bylo dohodnuto zrušení nevyhovujících herních prvků ze strany 
majitele restaurace Na Blajchu a odbor připraví návrh rozšíření stávajícího 
hřiště z akce estetizace. 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
 
a/ 4. 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. Prosíme i účast zástupce KMČ 24. 
 
b/ 3.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 
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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. 
 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
- Zvláštní užívání Libušina u parc. 272- -12.3.- 30.4.2021 –přípojky -20m2 
- Zvláštní užívání U Ambulatoria -4.5.-15.6.2021 –zařízení staveniště 

cyklostezka 
- Zvláštní užívání komunikace Hodolanská 5 v obci Olomouc (chodník) Účel 

zvláštního užívání: přenosné reklamní zařízení s reklamní plochou do 0,6 
m2, vystavování zboží před prodejnou na figurínách "CANIS SAFETY"    
do 31.1.2022. 

 
b/ Majetkoprávní záležitosti: 

- Zastupitelstvo města Olomouce zamítlo žádost o prodej pozemku parc. 
č. 787/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc zamítlo žádost 
oběma žadatelům. 

- Zastupitelstvo města Olomouce vyhovělo žádosti pana Jaroslava 
Šafáře o prodej části pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 
35 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.  

 
VIII/ Různé  

- Pro doplnění prvků na hřišti Purkyňova osloví předseda po ukončení 
uzávěry školy ředitele ZŠ se kterým předběžně jednal telefonicky. 

 
- Akce Ukliďme Česko bude uskutečněna po zmírnění epidemiologické 

situace ve spolupráci s FC Sigma Hodolany. O termínu bude KMČ 
informovat včas. 

 
- Opětovně žádáme odstranění vraku stojícího na Purkyňově ulici u 

dětského hřiště. Vrak je cílem vandalů kteří jej ničí čím dál více. Fotografie 
stávajícího stavu byly odeslána na MMO. Ohraničení vraku páskou MPO 
se zákazem vstupu je přinejmenším úsměvné. 

 
- Nádoby na tříděný odpad na rohu Želivského x Stará Víska jsou 

poškozeny - bez víka . Prosíme o výměnu. 
 

- Komise žádá o opravy laviček na ulici U Lávky, Horova a K Starého dle 
situací, které byly zaslány p. Kolovratníkovi-ODÚR. 

 
- Je nutno ořezat keře na ulici Pavelkova před mostem přes Bystřici na 

cyklostezce. Výrazně zasahují do profilu chodníku/cyklostezky.  
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- Prosíme o provedení úklidu komunikací na sídlišti kolem ul. Horova, 
Lermontovova a U Lávky. Dále chodníku kolem hřiště na ul. Klimeckého a 
zejména ulice i chodníků na ul. Purkyňova směrem k nádraží. 

 
- Po vykácení stromu Lísky turecké ( Corylus colurna) na ulici Horova 

( parc. č. 999) byla přislíbena odborem městské zeleně náhradní výsadba 
stejného druhu stromu ve stejné lokalitě. Občané přilehlých domů na 
nesplnění náhradní výsadby komisi opětovně upozorňují. 

 
-    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 10.4. 2021. Příští jednání KMČ se bude konat 
případně ve středu 5.5. 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    


