
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 24
Staré Hodolany a Bělidla

Č. 12 / 2022 07. 12. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Petr Hloužek, Ing. arch. Otto Schneider, Iveta Švancarová, akad. soch. Martin Lubič, Mgr.
Radka Hájková BCBA

Omluveni: Mgr. Martin Přerovský, Jan Gottwald

Neomluveni: Mgr. Jan Grepl

Hosté: Tomáš Arnošt, MPO
Svatopluk Losert
Ing. Miloslav Stankuš
Ing. Roman Váňa
Ing. Dagmar Reichová
manželé Brázdovi, Sladkovského 13

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Konzultace podnětu komisi od Lucie Rohlederové

Paní Lucie Rohlederová se na KMČ dne 17. 11. 2022 E-mailem obrátila ohledně  prolémů s chováním osob bez
přístřeší v lokalitě u "Myší Díry", v ulicích Divišova a Dr. Milady Horákové. Jedná se především o zakládání
ohniště, nepořádek u popelnic, shlukování se v okolí šachty parovodu. Byli jsme panem strážníkem seznámeni s
omezenými možnostmi MPO konat, pakliže nejsou pachatelé přistiženi při činnu. Občané, kteří problém nahlásí
se často zdráhají vystupovat jako svědci v případném šetření.
Jako případná inspirace úspěšného řešení byla zmíněna obdobná situace na ulici U Podjezdu.
Komise se touto problematikou bude nadále zabývat.

02.2 Informace o měření rychlosti represivním radarem

MPO v současné době provádí měření rychlosti represivním radarem na území místní části Staré Hodolany a
Bělidla na ulici Táboritů, v úseku od řižovatky s místní komunikací v ulici Beneše Třebízského po křižovatku s
místní komunikací v ulici Bendlova (v blízkosti ZŠ).

02.3 Komunikace s Městskou policii Olomouc

Zástupce MPO informoval, aby občané rozlišovali mezi oprativním spojením s MPO na čísle 156 a mezi
sdělením, které není naléhavé, a pro toto využívali telefonní číslo 585 234 290

03 Vystoupení hostů



03.1 Dotaz manželů Brázdových, jak město může ovlivnit vývoj v okolí jejich bydliště na
Sladkovského ulici

Manželé Brázdovi informovali o nedávném prodeji rozlehlého volného pozemku, který patřil Českým drahám
soukromé osobě, parcelní číslo 857/1 a který se nachází před jejich domem. Dotazovali se, zda obdobné
pozemky, které by bylo vhodné využít pro rozvoj města a jeho veřejného prostoru, či řešení dopravních
problematiky (např. záchytné parkoivště u zastávky tramvaje), dostává město přednostně k odkoupení, resp.
zda se město o takové pozemky nemá zajímat.
Podle shody nabyvatele tohoto pozemku s vlastníkem blízké stavební parcely (po zbourané restauraci Meteor)
lze předpokládat záměr, využít tuto plochu pro řešení parkovacich stáních potřebných pro eventuální výstabu
bytového domu na této parcele. Ohledně dotazu na to, jakou stavbu mohou na této stavební parcele očekávat
byli informováni, že jedině v souladu s platným územním plánem, který je zveřejněný na webu města.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Výtluky v křižovatce Lermontovova-Purkyňova - Vyřešené
Ořezání stromu u domu U Lávky 8 - V realizaci

Starší požadavky

Zápis č. 7/2022 ze dne 29. 06. 2022: Osazení lavičky na ul. Horova - Nevyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 29. 06. 2022: Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní - Nevyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 29. 06. 2022: Doplnění sloupků ul.Trocnovská - Nevyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 04. 07. 2022: Osazení lavičky na ulici Horova - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 04. 07. 2022: Doplnění dopravního značení na ul. Na Výsluní - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 04. 07. 2022: Doplnění sloupků ul. Trocnovská - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Úklid zelené plochy - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Propadlý kanál ul. Trocnovská - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Obnovení tabule Klubu seniorů - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Sjezdy pro hendikepované na křižovatce Tovární-Hodolanská-Rolsberská -
Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Úprava keřů ul. M.Horákové - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 08. 2022: Nepořádek na pozemcích SŽDC - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Bezbariérové tramvaje -linka 4 - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Zápach z psího krematoria - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Prověření stavu stromků u domu Ondřejova 1 - V realizaci
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Křížení cyklostezky s ul. Lermontovova - V realizaci
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Oprava cesty na parc. 784/2 v k.ú. Chválkovice - Před uzavřením
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Černá skládka u Sběrového dvoru Hodolany - Předáno
Zápis č. 10/2022 ze dne 01. 09. 2022: Oprava chodníku Stará Víska - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 5.	Nominace 2 členů/členek komise

Komise místních částí zřizuje jako svůj poradní a iniciativní orgán Rada města Olomouce (RMO). Mají mít
maximálně 11 členů, 9 členů komise navrhují zástupci stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu. Tito mohou
navrhnout obsazení zbývajících 2 míst.
Zájem o práci v komisi projevilo zájem 5 občanů/občanek. Tito byli pozváni na jednání, aby se komisi představili.
Osobně se dostavili: Svatopluk Losert, Ing. Miloslav Stankuš, Ing. Roman Váňa, Ing.Dagmar Reichová.
Písemně se z důvodu nemoci představil doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 
V tajném hlasování obdželi jednotlivi zájemci tento počet hlasů: Ing. Stankuš 5, pan Losert 3, Ing. Váňa a Ing.
Reichová po 1 hlasu. 
Žádáme tedy tímto RMO o jmenování členy naší komise Ing. Miloslava Stankuše a Svatopluka Loserta.
Usnesení:

Komise navrhuje Radě města jmenovat do komise Ing. Miloslava Stankuše a Svatopluka Loserta
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Návrh termínů jednáni v roce 2023

Návrh je scházet se v tradičním termínu 1. středa v měsíci, s výjimkou v červenci, kdy je jednání navrženo na
pondělí 3. 7. 2023, vždy v 17.30 



Usnesení:
Jednání komise bude každou 1. středu v měsíci, s výjimkou v měsíci červenci, kdy bude jednání v pondělí 3. 7.
2022, vždy v 17.30 hodin.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Informace o rozpočtu na rok 2023

Členové komise byli informováni o předpokládaném rozpočtu na rok 2023, který bude předložen ke schválení na
jednání zastupitelstava 9. 12. 2022. Nakládáním s ním bude předmětem diskuse na příštím jednání, členové
komise si připraví své návrhy.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Hlášení drobných závad

Jako vždy upozorňujeme občany, že drobné závady týkající se nepořádku, osvětleni, či drobných závad je v
rámci urychlení řešení problému možno hlásit přímo na:
Hlášení závad -Technické služby města Olomouce a.s. www.tsmo.cz. hlášení závad
nebo také v aplikci pro mobilní telefony "Moje Olomouc".

08.2 Ukončení jednání komise

Předseda ukončil jednání v 19.24 hod. Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 4. 1. 2023 od 17,30 v
zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici Jiráskova 9 .

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 12 / 2022

Datum schválení zápisu: 20. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
akad. soch. Martin Lubič

Zapsal/a:
akad. soch. Martin Lubič

Ověřil/a:
Iveta Švancarová


