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

7.4.2009 
I. Zahájení  
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 7.4.2009 v zasedací místnosti Jungmannova 25.  
II. Prezence  
Přítomni: viz prezenční listin
III. Schválení zápisu z minulého jednání  
Předseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen. 
IV. Otevřené body 
Ing. Šimša informoval o návštěvě p.nám.Ščudlíka dne 12.3.2009,které se 
zúčastnil i Ing.Horáček. Obsahem schůzky bylo dlouhodobé neplnění 
připomínek KMČ směrem k odboru dopravy. 
Omezení vjezdu nákladních souprav přesahujících délku 12m z kruhového 
objezdu před RCO do ulice Fibichova - značka byla instalována prostřednictvím 
TSMO 21.3.2009. Vedoucí odboru dopravy zaslal předsedovi KMČ 
fotodokumentaci o provedeném značení dne 9.4.2009.KMČ děkuje za vyřešení 
situace. 
KMČ požádala  odbor dopravy o řešení propojení existující cyklostezky na 
u.Kavaleristů a vyznačení přechodu  na komunikaci pro pěší přerušené stavbou 
River House Hotelu  včetně osazení dopravních značek  z důvodu vysoké 
frekvence dětí docházejích do ZUŠ Žerotín -  situace bude vyřešena po dostavbě 
sousedící stavby Moravské vysoké školy–plánek předán předsedovi KMČ dne 
16.3.2009 a telefonicky vysvětleno dne 8.4.2009 vedoucím odboru dopravy. 
 
V. Nové záležitosti  

• Oprava chodníků:  
 Při místním šetření stavu chodníků s vedoucím odboru dopravy  byl 
konstatován tristní stav chodníků, které vyžadují nutně opravu:  
Jungmannova 5-9 a  11-15 
Na Bystřičce 8-12  
Božetěchova 5-9  
Požadavek oprav chodníků byl přijat hlasováním – všichni pro. KMČ proto 
prosí odbor vnějších vztahů o opravu výše uvedených chodníků: 
 Dále pak chodníků,které vyžadují rekonstrukci prostřednictvím investic: 
Tř.Kosmonautů – předláždění a odvodnění 
Březinova – zúžení 
Nezvalova – zúžení 
Zeyerova (před MŠ)- zúžení 
 
 



• Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 841/37 ost.pl.  o výměře  120 
m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany – plocha v areálu bývalých kasáren P.Holého 
– za účelem skladování zboží. 

Bez připomínek. 
Žádost o sdělení stanoviska k udělení souhlasu s umístěním nádob na 

komunální odpad. Jedná se o část pozemku  parc. č. 298  zast.pl.  o výměře 
16 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany při ul.Smetanova – přesun o cca 6m. 
Bez připomínek 

Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města 
Olomouce. Jedná se o část pozemku  parc. č. 954/1  ost.pl.  o výměře cca 276 
m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany – plocha za domem Na Bystřičce 2,2a a 2b – 
za účelem zřízení zahradní oddechové úpravy pro obyvatele domů. 

KMČ souhlasí. 
 

VI. Úkoly:   

!!!    Sběrová sobota  !!! 
se koná dne 18.4.2009 na rohu ulic: 
Praskova - Nábřeži 
Březinova – Nezvalova 
Předseda rozdal upozorňující letáčky. Členové komise zajistí roznos. 

 
VII. Různé:  
KMČ žádá odbor životního prostředí o doplnění odpadkových košů na 
Tř.Kosmonautů a přesun koše na psí exkrementy z parčíku na ul.kpt.Nálepky do 
ul.Dukelské kde chybí. Úkol stále trvá. V parčíku kpt.Nálepky je nutný prořez 
stromů a pokácení 3 uschlých stromů. 
Dle vyjádření hostů a místního šetření předsedou KMČ chybí plastová část 
skluzavky na dětském hřišti před domy Kosmonautů 3-5.KMČ prosí odbor 
živ.prostředí o doplnění chybějící části . 
 
VIII. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 17 : 45. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00 
hod,dne 5.5.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

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


