
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

2.9.2008 
I. Zahájení  
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 2.9.2008 v zasedací místnosti Jungmannova 25.  
II. Prezence  
Přítomni: viz prezenční listin
III. Schválení zápisu z minulé jednání  
Předseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen. 
IV. Otevřené body  
 
V. Nové záležitosti  

 
• Návrh rozpočtu na rok 2009: 
KMČ byla dopisem z odboru investic požádána o doplnění návrhů na 
realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím Statutárního města 
Olomouce. Seznam předá předseda na OI SMO.  KMČ trvá na požadavku 
vybudování světelného přechodu pro pěší v křížení ulic Pasteurova 
Kaštanová z důvodu vysoké frekvence chodců (dětí,studentů a pacientů 
vojenské nemocnice). 
• Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 
Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. č. st. 1081 zast.pl.  o výměře  107 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – objekt se 3 gařážemi na ul. Křižíkova 7. 

KMČ souhlasí.  
 

 
VI. Úkoly:   
 
 
VII. Různé:  

• Značení přednosti v jízdě. 
Značení přednosti v jízdě před ZŠ Hálkova na rohu ul. Jungmannovy a 
Hálkové. KMČ po projednání na DI-policie ČR žádá o umístění 
zpomalovacích pruhů před ZŠ Hálkova. Odbor dopravy telefonicky na 
tel.předsedy KMČ přislíbil pomoc a případné zvážení negativního stanoviska 
s osazením značek předností v jízdě. Bod zůstává ve sledování KMČ. 
 
 
 
 



• Obnova vodorovného značení 
KMČ požádala odbor dopravy o obnovu vodorovného značení přechodů, 
cyklostezek a zákazu kouření na zastávkách. Telefonicky na tel.předsedy 
KMČ bylo sděleno,že chybějící vodorovné značení bude doplněno. Nápisy 
na zastávkách MHD udržuje dopravní podnik. Bod zůstává ve sledování 
KMČ. 
• Oprava laviček 
KMČ žádá odbor vnějších vztahů o opravy dřevěných částí laviček. 
 
 

 
 
VIII. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 17 : 40. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00 
hod,dne 7.10.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

Zápis vytvořila: Jaroslava Kosová  
  
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 


