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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 12/21 z listopadu 2021 

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání dne 1.12. 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 Váňa, Mgr. Chmelík, I. Švancarová, Mgr. Přerovský, 
Nepřítomni:, Ing arch Schneider 
Hosté: strážníci MPO, Miroslav Chovanec 
  
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   
- Pro rok 2022 byly schváleny tyto termíny zasedání komise: 
5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 1.6., 1.7.( pátek), 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.,2022 
 
Pro ověřování elektronických zápisů byl komisí jednohlasně odsouhlasen Ing 
Roman Váňa. 
 
V. Otevřené body- vývoj. 

 
a/  Komise žádá o zajištění možnosti výsadby několika levnějších stromů na ul. 
Lermontovova na straně k mrazírnám pro odstínění domů od komunikace. 
Práce byly zahájeny výsadbou stromů a předseda projednal předběžnou dotaci na 
výsadbu dalších květin s firmou Koyo. 
 
b/ Urgence Komise vznáší dotaz, proč přestala zasedat komise, která řeší tzv. 
Východní tangentu. 
V současné době probíhá výběrové řízení na zpracování dokumentace EIA. Které 
by mělo být podáno k 15.3.2022. Toto muselo být provedeno pro posouzení 
vodních zdrojů firmy OLMA. 
 
VI. Otevřené body bez vývoje  
 
a/ 2.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. 
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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. 
 
b/ Urgence 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 pozemek Města Olomouce. 

 
c/ Urgence Komise žádá o prověření potřebnosti velké plakátovací plochy na ul. 
Hodolanská před obchodem Hruška, která svým rozměrem ruší výhled na nově 
upravené plochy zeleně. Dle komise by stačila demontáž nevyužívaných bočních    
“ křídel“. 
 
d/ Urgence 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. 
 
e/ Urgence Po úklidu chodníku Stará Víska chybí dokončení jeho opravy jak bylo 
slíbeno na místním šetření 23.2.2021. 
Oprava byla provedena jen v prostřední části ulice. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
Z důvodů pandemie jsou od 23.11. 2021 uzavřeny do odvolání sběrové dvory 
 
b/ Majetkoprávní záležitosti 
Žádost k prodeji parc. 140/20 + 818/2 v k.ú. Hodolany Ing M. Hrabalovi a paní H. 
Mezníkové za účelem užíváním zahrady. 
Komise se již v minulosti vyjadřovala a na původním stanovisku, které se týká 
dlouhodobého pronájmu, trvá. Jedná se o řadu pozemků za domy v ul. Rolsberská, 
kde je v okolí připravována další výstavba. MMO by měl v rámci územního plánu 
zkoordinovat své další záměry a pro případný prodej stanovit pro všechny okolní 
majitele jednotné podmínky. 
 

VIII/  Různé  
 
- Komise byla seznámena s výhradami k územní studii bytových domů v ulici 

Horova. Bylo by vhodné komunikaci propojit s ul. Lermontovova. Předseda se 
spojil s architektem a po úpravě studie bude komise z jeho dalším návrhem 
seznámena. 
 

- Komise žádá na opakované podněty občanů dokončení opravy ulice Libušina 
směrem k ulici Pavelkova, kde jsou velké výmoly. 
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- Na ul. Táboritů parc.č. 202\1 byla opravena účelová komunikace. Z ulice 
Třebízského u domu Táboritů 30 najíždějí na tuto komunikaci vozidla přes 
zelenou plochu v majetku Města Olomouce , kde najíždějí na tuto opravenou 
komunikaci a ničí zeleň. Domníváme se, že by mělo být zabráněno ničení 
pozemku doplněním ocelových zábran, které tam již v minulosti někdo osadil, 
popř osazením nějakých keřů. ( foto v příloze) 

 
- Vzhledem k utzavření sběrových dvorů dochází k nárůstu černých skládek v oklí 

kontejnerů na tříděný odpad. Komise se domnívá, že jejich uzavření je 
kontraproduktivní. Dvory by měly být otevřeny alespoň v omezeném režimu. 

 
- Komise obdržela petici občanů z Bělidel na osazení dopravní značky průjezd 

zakázán v ulici Prokopa Holého. Komise s tímto návrhem souhlasí. 
 

- Členové komise pan Mgr. Přerovský a pan S. Losert se pokusí vyjednat další 
případné sponzory pro výsadbu zeleně v ulici Lermontovova. Komise prosí 
spoluobčany o kontakt na případné další spolu sponzory na ozeleňování našich 
čtvrtí.  

 
-    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 19,00  hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu  
5.1. 2022 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9. 

Zápis zapsal a vytvořil Ing. Miloslav Stankuš      


