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

1.12.2009 
I. Zahájení  
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 1.12.2009 v zasedací místnosti Jungmannova 25.  
 
II. Prezence  
Přítomni: viz prezenční listina
 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 

          Předseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen. 
 
     IV. Otevřené body 

 Prodloužení časového  intervalu pro pěší: 
KMČ žádá odbor dopravy o prodloužení časového  intervalu pro pěší  na 

 přechodech pro chodce na tř.Kosmonautů – jak u prodejny Albert tak na 
 křižovatce Vejdovského. 

KMČ žádá odbor dopravy o instalaci zábran proti najíždění řidičů do zeleně 
 na rohu ulice Zeyerova (mezi kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce). 

 
      Zimní čištění chodníků: 

KMČ projednala návrh zimního čištění chodníků a žádala o doplnění dvou 
frekventovaných úseků. Dle informace z jednání předsedů komisí městských 
částí s vedením města není možno rozšiřovat oblast zimní údržby je možná 
pouze výměna. KMČ bohužel prostor pro výměnu za další požadované úseky 
(zadní trakt Jungmannova 18,20,22 – vedle PVT „náměstíčko“ směrem do 
tř.Kosmonautů a průchod z ul.Kaštanová od Olfeda k OD Senimo) žádný 
nenalezla. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V. Nové záležitosti 
Harmonogram schůzí KMČ na rok 2010:  
 Předseda rozdal harmonogram schůzí na příští rok.Harmonogram byl schválen a 
tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  majetku statutárního města Olomouce. 
Jedná se o část pozemku  parc. č. 861/1 ost.pl.  o výměře  20 m2 v k.ú. Olomouc-
Hodolany – za účelem rekonstrukce budovy SŽDC na Masarykově třídě – budova 
střediska železniční geodézie. 

 
KMČ  souhlasí. 
 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  majetku statutárního města Olomouce. 

Jedná se o pozemek  parc. č. st. 212 zast.pl. o výměře 529 m2 a část pozemku 
parc.č. 17/5 ost.pl.  o výměře  530 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko – za 
účelem zřízení zázemí pro byty a kanceláře. Jedná se o pozemek pod stavbou 
dřevěného montovaného objektu a panelovou komunikaci za ulicí Černá cesta.  

 
KMČ  souhlasí. 
 
       

      VI. Úkoly:    
 
      VII. R ůzné:  
  
 
      VIII. Ukon čení  
 Předseda ukončil jednání v 17 : 30. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00 
 hod, dne 5.1.2010 v zasedací místnosti Jungmannova 25. 

 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořila: PaedDr.Blaťáková Jarmila 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 
 



 
 

Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 
 Harmonogram schůzí KMČ na rok 2010. 
 
Úterý 5.1.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 2.2.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 2.3.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 6.4.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 4.5.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 1.6.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 27.7.2010 17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 7.9.2010  17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 5.10.2010 17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 2.11.2010 17:00 hod. Jungmannova 25 

Úterý 7.12.2010 17:00 hod. Jungmannova 25 

 


