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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 09/21 ze září 2021 

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání dne 1.9.2021 v 17:30 hod v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici 
Jiráskova č. 9.  
 
II. Prezence  
Přítomni: Ing Stankuš, , Mgr. Chmelík, ,S. Losert, , Ing Podracký, I. Švancarová, P. 
Hloužek, J. Gottwald st, J.Smékal, Ing arch Schneider 
Nepřítomni: Mgr. Přerovský, Ing Váňa, 
Hosté: MPO- strážníci 188,175, Miroslav Jedlička, Roman Sláma, 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   9     členů,   0     proti,  0  zdržel se    
 
V. Otevřené body- vývoj. 
   
a/ Po úklidu chodníku Stará Víska chybí provedení jeho opravy jak bylo slíbeno na 
místním šetření 23.2.2021. 
Pracovník magistrátu se spojil s pí Švancarovou a upřesnili kritická místa . Bude 
zařazeno do plánu TSMO – Vzhledem k tomu, že se to projednává již od února, 
žádáme opakovaně o sdělení alespoň přibližného termínu realizace. 

 
b/ Komise opětovně upozorňuje na nepořádek a výkaly na ul. Sladkovského, kde 
zejména přes víkend parkují kamiony čekající na celní odbavení. 
Byl vznesen dotaz na Celní úřad. Celní úřad odpověděl, že v pracovní dobu je 
jejich kontejner i WC řidičům k dispozici. O mimopracovní době se v odpovědi 
nezmiňuje. Bylo provedeno doplnění zápisu a předseda požádal o osobní schůzku.  
 
c/  Na druhé straně lávky L09 je při sjezdu na původní cyklostezku rovněž křížení 
nepřehledné a je zde rovněž potřeba ořezat keře bránící ve výhledu na pravou 
stranu. 
Provedeno ze strany Lesů města Olomouce 
 
d/ V případě dalších oprav komunikací komise žádá sdělení o uzávěrkách 
v předstihu alespoň týden tak, aby se neopakovaly problémy s opravou Purkyňovy 
ulice. Jinak dle informace TSMO bude ještě proveden úklid celé ulice od zbytků 
štěrku. 
Částečně provedeno a zbytek bude proveden 6.9.2021. Info bylo s předstihem. 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
a/ 5.Urgence Stížnost občanů na půl roku opakující se vandalizmus v ul. Za humny 
a Průchodní, který byl opakovaně řešen Policií ČR. Jedná se o poškozování 
vozidel. Občané žádají o alespoň dočasný monitoring ulic pro zjištění pachatele. 



 

2 
 

b/  5. Urgence /Komise žádá o zajištění možnosti výsadby několika levnějších 
stromů na ul. Lermontovova na straně k mrazírnám pro odstínění domů od 
komunikace. 

 
d/  2.Urgence Žádost občanky, která se obrací s žádostí o návrh na řešeni 
chodníku na ulici Prokopa Holého. „Chodníky jsou naprosto nevyhovující pro jízdu s 
kočárkem, tak tak se vejdu mezi dum a lampy veřejného osvětleni.  
Komise požaduje alespoň výměnu osvětlovacích těles s tenčím stožárem, pro 
umožnění jízdy s kočárkem. Jedná se o opakovanou žádost.  
 
e/ 2.Urgence Záchytné parkoviště na křižovatce Lipenská -Hodolanská není 
označeno jako veřejné parkoviště. Někteří s řidičů si stále myslí, že se jedná o 
vyhrazené parkoviště pro přilehlé Casino a hotel. Komise žádá o doplnění značek 
IPa11a. a vyznačení průjezdného profilu do ulice Fügnerovy. 
 
f/ 2.Urgence Nová cyklostezka je v oblasti křížení s cestou přes lávku L09 a ulici 
Lermontovovou značně nepřehledná. Je potřeba ořezat některé keře a možná i 
omezit rychlost cyklistů v tomto úseku vodorovným značením 
 
g/ Urgence Po zprovoznění nové cyklostezky se objevily v rámci provozu určité 
nedostatky, či nedostatečně provedené stavební práce. Jedná se např. o chybějící 
zábradlí u bývalého splavu, stékající hlína pod mostem na Hodolanské ulici a další. 
Komise navrhuje provedení místního šetření s investorem, projektantem a s naší 
účastí, abychom toto dílo dotáhli k dokonalosti 
 
h/ Urgence Po dokončení cyklostezky je nutno alespoň provizorně upravit ( zpevnit) 
sjezd z ul. Lermontovovy k lávce L09. Sjezd je v současnosti po deštích takřka 
neprůchodný ( bláto). Je to komunikace využívaná i dětmi z Bělidel při cestě do 
školy. Do budoucna bude nutná rekonstrukce celého křížení i s ulicí Bystrovanská 
dle dlouholetých slibů MMO. 
 
i/ Urgence V ulici Stará Víska před domem č. 26 a u křižovatky s Rokycanovou jsou 
po najíždění autobusů náhradní dopravy ČD propadlé kanály. Prosíme opravu 
 
j/ Urgence Na parc.č. 233/2 vedle čerpací stanice MOL, která je v majetku Města 
Olomouce, opakovaně parkují kamiony, kde si dělají bezpečnostní přestávky a 
některé jsou odstaveny i více dnů. Po nich zůstávají odpadky a exkrementy a 
vznikají zde černé skládky. Okolní občany rovněž ruší v nočních hodinách spuštěné 
chladicí agregáty. Žádáme o nějaké koncepční řešení. Je to již druhá lokalita v naši 
čtvrti, kde jsou stejné problémy. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
- Byl předložen přehled činnosti TSMO na měsíc září a změny v organizaci práce 
- V přednádražním prostoru dojde ke kácení 5 ks platanů-výstavba vozovny 

DPMO. Náhradní výsadba zajištěna. 
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VIII/  Různé  
 
- Upozornění: 

Ve dnech 28.9.2021 a 28.10.2021 budou uzavřeny Sběrové dvory v Olomouci 
 

- Ze strany MMO byl komisi předložen projekt na posunutí a rekonstrukci 
stanoviště kontejnerů na ul. Purkyňova (za kostelem). 
Komise s návrhem souhlasí a doporučuje jej k realizaci 
 

- Ul. Klimeckého podél bývalého hřiště není vyčištěn od plevele chodník, který je 
takřka neprůchozí. Prosíme vyčistit. 

 
- Pozemek po bývalém str. domku ul. U ambulatoria ( vedle tzv. Myší díry) je silně 

znečištěn bezdomovci. Komise neví komu patří, ale je nutné jej vyčistit popř. 
zamezit vstupu. Dříve byl pozemek oplocen. 

 
- V rámci estetizace byly ukončeny realizace doplnění dětských hřišť na ul. 

Bendlova a ul. Purkyňova 
 

- Komise upozorňuje na rozpor při zákazu kácení vzrostlého stromu, který se při 
větru zlomil a poškodil garáže na pozemku TJ Hodolany. Odbor životního 
prostředí nepovolil přes pokyn hasičů, kteří škody odstraňovali a přes 
dendrologický posudek jeho pokácení. Hrozí další odlomení a poškození dalších 
objektů v majetku občanů Hodolan. Žádáme o změnu názoru a okamžité 
povolení kácení. 

 
- Pan Sláma a pan Jemelka seznámili komisi s jejich podnětem, který podali na 

MMO k přešetření poškození zeleně stavební činností na ul. Řezníčkova, 
návrhem změny dopravního řešení v ulicích Řezníčkova, Šafaříkova , 
Fügnerova  a okolí a podnět k prošetření údajné černé stavby na parc. 65/3 
v k.ú. Hodolany.  
Komise se s návrhem seznámila a žádá odpovědné pracovníky MMO o 
prošetření. 

 
-    Jako vždy 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 v 18,40 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu  
6.10. 2021 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9. 

Zápis zapsala I. Švancarová a vytvořil Ing. Miloslav Stankuš      


