
Komise m�stské �ásti �.14 – Nové Hodolany 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

7.10.2008 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 7.10.2008 v zasedací místnosti Jungmannova 25.  
II. Prezence  
P�ítomni: viz prezen�ní listin
III. Schválení zápisu z minulé jednání  
P�edseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen. 
IV. Otev�ené body
V. Nové záležitosti  

• Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 

Olomouce. Jedná se o �ást pozemku  parc. �. 146/1 ost.pl.  o vým��e  7 m2 
v k.ú. Olomouc-m�sto – vstup do herny Garigue na ul.Masarykova. 

KM� souhlasí.  
 

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o �ást pozemku  parc. �. 959/2 ost.pl.  o vým��e  50 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – parkovací místa p�ed prodejnou Zverimex na  
ul.K�ižíkova. 

KM� nesouhlasí,nebo� nepovažuje za vhodné z�izovat parkovišt� p�es 
zelený pás a chodník,po kterém chodí d�ti do ZŠ Zeyerova.  
 

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o �ást pozemku  parc. �. 954/1 ost.pl.  o vým��e  45 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – zahrádka za prodejnou Zverimex na  
ul.K�ižíkova. 

KM� souhlasí s podmínkou užívání prostoru jako okrasné zahrádky.  
 

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. �. 938/2 ost.pl.  o vým��e  1582 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – vjezd do STK na  ul.Jeremenkova. 

KM�  souhlasí s podmínkou zaslání nabídky i pro firmu Mapei, p�ípadn� 
další možné vlastníky pozemk� v daném prostoru.  
 

Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o pozemky: 
�ást parc. �. 1062/52 ost.pl.  o vým��e cca 2400 m2 
parc. �. 1062/5 ost.pl.  o vým��e  236 m2 
parc. �. 938/2 ost.pl.  o vým��e  1582 m2 



parc. �. 446/2 ost.pl.  o vým��e  75 m2 vše  v k.ú. Olomouc-Hodolany – 
vjezd do STK na  ul.Jeremenkova. 

KM�  souhlasí s podmínkou zaslání nabídky i pro firmu Mapei, p�ípadn� 
další možné vlastníky pozemk� v daném prostoru.  
 

VI. Úkoly:   
• Stav zelen� 
Na základ� dopisu SmOl/OKP/104/326/2008/PŠ KM� šet�ila stav d�evin 
s tímto výsledkem: 
Jeremenkova 12-14 suchý strom + pro�ezat suché v�tve v celé aleji 
Jungmannova 25 – uschlý akát 
Kpt.Nálepky v par�íku u silnice 3 suché stromy + p�erostlé ke�e na 
kpt.Nálepky x Charkovská 
Ul.Tovární p.�. 1062/1 a 1062/75 uschlé stromy 
Ul.Kavalerist� – špatný zdravotní stav kaštan� v celé aleji 
• Sb�rová sobota 
Sb�rová sobota prob�hne  dne 11.�íjna od 8:00 do 13:00 na rohu ulic:  
kpt.Nálepky x Milady Horákové a rohu ulic Hálkova x Fibichova. �lenové 
KM� zabezpe�í roznos upozor�ujících letá�k�. 

VII. R�zné:  
• Oprava lavi�ek 
KM� žádala  odbor vn�jších vztah� o opravy d�ev�ných �ástí lavi�ek. Jako 
nejvhodn�jší �ešení se po projednání s TSMO a.s. jeví hlášení nutných oprav 
pracovníkem TSMO pov��eným úklidem naší m�stské �ásti. 
• Úplná uzavírka ulice Kavalerist� 
Na základ� �etných stížností rodi�� doprovázejících d�ti do ZUŠ Žerotín 
KM� žádá  odbor dopravy MO o sd�lení, zda byla žádost o úplnou uzavírku 
ulice Kavalerist� projednána v dopravní komisi. KM� žádá odbor dopravy, 
aby si p�i všech dalších  úplných uzavírkách komunikací (s výjimkou 
havarijních stav�) – vyžádala stanovisko komise m�stské �ásti. 

VIII. Ukon�ení  
P�edseda ukon�il jednání v 17 : 45. P�íští jednání KM� se bude konat od 17:00 
hod,dne 4.11.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

Zápis vytvo�ila: Jaroslava Kosová  
  
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 


