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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 11/21 z listopadu 2021 

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání dne 3.11. 2021 v 17:30 hod v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici 
Jiráskova č. 9.  
 
II. Prezence  
Přítomni: Ing Stankuš, S. Losert, , Ing Podracký, P. Hloužek, J. Gottwald st, 
J.Smékal, Ing arch Schneider, Ing Váňa, Mgr. Chmelík, I. Švancarová 
Nepřítomni:, Mgr. Přerovský, 
Hosté: MPO – strážníci Arnošt, Žišková, Povodí  Moravy-p.Holísek, R.Sláma 
  
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   
 
V. Otevřené body- vývoj. 

 
a/ Komise opětovně upozorňuje na nepořádek a výkaly na ul. Sladkovského, kde 
zejména přes víkend parkují kamiony čekající na celní odbavení. 
b/ 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. 
Předseda informoval o jednání s MPO. Komise se bude problému dále věnovat 
s bude vyvíjet snahu na zabránění vjezdu na pozemek v majetku Města Olomouce. 
 
c/ Pozemek po bývalém str. domku ul. U ambulatoria ( vedle tzv. Myší díry) je silně 
znečištěn bezdomovci-vzniká černá skládka. Komise neví komu patří, ale je nutné 
jej vyčistit popř. zamezit vstupu. Dříve byl pozemek oplocen. 
Pozemek je většinou v majetku ČD. Pozemek v majetku města bude uklizen a bude 
vyvíjen tlak na ČD, aby pozemek oplotili. O dalším postupu bude komise 
informována. 
 
d/ V ulici Stará Víska před domem č. 26 a u křižovatky s Rokycanovou jsou po 
najíždění autobusů náhradní dopravy ČD propadlé kanály. Prosíme opravu 
Požadavek byl zařazen do plánu prací TSMO 
 
e/ 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 
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školy. Do budoucna bude nutná rekonstrukce celého křížení i s ulicí Bystrovanská 
dle dlouholetých slibů MMO. 
ODUR bere na vědomí a KMČ zařadí tento úsek do požadavků na investice 
v dalších letech. 
 
f/ Ul. Klimeckého podél bývalého hřiště není vyčištěn od plevele chodník, který je 
takřka neprůchozí. Prosíme vyčistit. 
Zařazeno do plánu TSMO – komise bude sledovat 
 
VI. Otevřené body bez vývoje  
 
a/  7 Urgence Komise žádá o zajištění možnosti výsadby několika levnějších 
stromů na ul. Lermontovova na straně k mrazírnám pro odstínění domů od 
komunikace. 
  
b/ Urgence Záchytné parkoviště na křižovatce Lipenská -Hodolanská je dle 
vyjádření MMO pronajato dlouhodobě pro přilehlé Casino a hotel. Komise žádá o 
doplnění značek IPa11a s dodatkovou cedulí a vyznačení pronajaté plochy 
vodorovným značením. Jde zejména o vyznačení průjezdného profilu do ulice 
Fügnerovy, která bývá občas zastavěna parkujícími vozy. 
Město hledá záchytná parkoviště a toto není pro tento účel využíváno, ač je na 
pozemcích města. Na tuto skutečnost komisi oslovuje řada občanů. Komise 
nesouhlasí s pronájmem na dobu neurčitou současnému pronájemci. 
 
c/ Urgence Komise vznáší dotaz, proč přestala zasedat komise, která řeší tzv. 
Východní tangentu. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
Změna jízdních řádů – od. 29.10. bude na linkách bus 10,16,19,21,50,52 přidána 
zastávka Prof. Fuky – u nového Kauflandu 
 
Zvláštní užívání komunikace ul. Libušina parc. 272 – 15 m2 do 10.11. -lešení 
 
b/ Majetkoprávní záležitosti 

- Informace o plánované výstavbě na ul. Vaníčkova. Komise se domnívá, že je 
v rozporu s územním plánem a jen by zhoršovala složitou dopravní situaci 
v místě.  

-  
VIII/  Různé  

 
- Vyjádření komise ke sdíleným koloběžkám a kolům pro další jednání 

s provozovateli – předseda seznámil komisi s připomínkami. 
 

- Zástupce Povodí Moravy informoval komisi o chystaném kácení – čištění koryta 
řeky Bystřice z důvodu zvýšení průtočnosti toku. Jedná se o cca 80 stromů a 
keřů rostoucích převážně z koryta řeky. 
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- Na parc.č. 233/2 vedle čerpací stanice MOL na ul. Lipenská, která je v majetku 
Města Olomouce, opakovaně parkují kamiony, kde si dělají bezpečnostní 
přestávky a některé jsou odstaveny i více dnů – používají to jako dlouhodobé 
parkování. Po dohodě s MPO by bylo vhodnější aby Město Olomouc tento 
pozemek řádně komerčně pronajímalo, či jednoduchou zábranou ( sloupky) 
zabránilo vjezdu na svůj pozemek. 

 
- Informace o lampionovém průvodu k výročí vzniku republiky dne  26.10. a 

poděkování organizátorům – TJ. Sokol Staré Hodolany, ZŠ Řezníčkova a Ing 
Váňovi za Červený kříž Hodolany. 

 
- Setkání přátel Hodolan proběhne předběžně 2.7. 2022. K tomuto dni bylo 

požádáno o výjimku z dodržování nočního klidu do 24.00.  
 

- Složitá situace s bezdomovci na ul. Rejskova byla řešena s MPO 
 

- Komise byla seznámena s výhradami k územní studii bytových domů v ulici 
Horova. Bylo by vhodné komunikaci propojit s ul. Lermontovova. 

 
- Komise žádá o prověření potřebnosti velké plakátovací plochy na ul. 

Hodolanská před obchodem Hruška, která svým rozměrem ruší výhled na nově 
upravené plochy zeleně. 

 
- Obyvatel Hodolan žádá o opravu přístupového chodníku se schody k obchodu 

Hruška ze strany Husova sboru. V zimě tam dochází k úrazům a lidé si vytvářejí 
„bezpečný chodník“ v zelené ploše. 

 
-    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      hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu  
1.12. 2021 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9. 

Zápis zapsal a vytvořil Ing. Miloslav Stankuš      


