
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
7.9.2010 

 
I. Zahájení a prezence 
 

Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné jednání 
v 17:00 hod v zasedací místnosti Jungmannova 25. Prezence viz prezenční listina
 
 

II.  Schválení zápisu z minulého jednání 
 
Přijat zápis z minulého jednání dne 27.7.2010  
 
 

III.  Splněné body 
 

Odbor dopravy - řešení zpomalení dopravy před ZŠ Hálkova – bod splněn 
k 1.8.2010 

 
     IV.     Otevřené body: 
 
KMČ žádá 
- odbor dopravy o: 

• instalaci zábran proti najíždění řidičů do zeleně na rohu ulice Zeyerova (mezi 
kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce) - požadavek z 5.1.2010– bod trvá 

• opravu chodníku, spojujícího ul.Zeyerovu s mostem pro pěší přes řeku 
Bystřičku (podél plotu MŠ Na Bystřičce) 

• opravu chodníku v ul.Zeyerově – havarijní stav před sudými čísly 12 – 18 
• opravu  resp. okolními obyvateli navrhovanou opravu a úpravu chodníku 

ve vnitrobloku Jeremenkova - Masarykova – Vrchlického (naproti pošty 
Olomouc 2) - požadavek z 27.7.2010 - bod trvá. 

 
- odbor život.prostředí o: 

• instalaci odpadkového koše (tyčový s horním cigaretovým sběračem) do 
travnatého pásu na roh ulice Božetěchova za křížením s ulicí Jungmanovou (na 
straně SPŠE a VOŠE) - požadavek z 4.5.2010 - bod trvá 

• provedení ořezu křovin ve vnitrobloku Jeremenkova - Masarykova – 
Vrchlického - požadavek z 27.7.2010 - bod trvá. 

 
 



     V.     Záležitosti k projednání: 
 
  V.1     Odbor majetkoprávní  

• Stanovisko k prodeji pozemku 607/25 zahrada Fibichova ul. – KMČ 
navrhuje:  

1 -  prodej pozemku zájemci za cenu v místě obvyklou 
2 -  v případě odmítnutí nabídnout majitelům sousedících pozemků 

(případný odprodej části pozemku pův.zájemci ponechat na 
novém nabyvateli 

• Stanovisko ke směně pozemků mezi městem Olomouc a Ministerstvem 
zemědělství ČR – pozemky v k.ú.Hradisko x pozemky ve vnitrobloku 
Jeremenkova - Masarykova – Vrchlického – celkem 390 m2 – KMČ 
souhlasí 

 
 V.2     Odbor dopravy  

• Stanovisko k změnám rozsahu a formy zimní údržby pro zim.sezonu 
2010/2011- vzhledem k nedostatečnosti letošní údržby komise trvá na 
zachování alespoň dosavadního stavu solení chodníků a doplnění 
solení chodníku, spojujícího ul.Kaštanovou s OD SENIMO  (vnitroblok 
– požadováno KMČ i pro minulé období). KMČ pro příště doporučuje pro 
podobné žádosti k projednání přiložení odpovídajících podkladů. 

 
   V.3     Odbor koncepce a rozvoje  

• Stanovisko k obnově dět.hřiště-redukci sušáků ve vnitrobloku Pasteurova 
– KMČ doporučuje po místním šetření zlikvidovat sušáky před vchodem 
čp. 3 v počtu 4 ks, před, před vchodem čp. 5-7 zlikvidovat 2ks a stejný 
počet ponechat, před vchodem čp. 15 ponechat - vše ve vnitrobloku !!!! 
Současně odstranit z míst po likvidovaných sušácích nepotřebné dlaždice 
50x50, další dlaždice před vchodem 9 a betonové základy po původním 
vybavení (houpačky v počtu cca 5 ks) – opět vše ve vnitrobloku !!!! 

 
   V.4     Odbor investic  

• Stanovení priorit v investicích – viz přiložená tabulka 
 
 

 
VI.    Nové požadavky:  

 
 KMČ žádá 
- odbor dopravy o 

• opravu chodníku před Charkovská č.6 – příchod  k praktickému lékaři 



• obrácení jednosměrné ulice Na Bystřičce – úsek Jeremenkova-Zeyerova 
do stavu před úpravami přednádražního prostoru tj. průjezd z ulice 
Zeyerova na ulici Jeremenkova – obousměrnost Zeyerovy po Blanickou 
vzhledem k parkování po obou stranách komplikuje práci TSMO i 
rodičů, přivážejících děti do MŠ včetně zahuštění provozu na 
Masarykově ul. v křížení s Jeremenkovou ul. při odbočování vlevo  

 
- odbor životního prostředí o 

• zamezení parkování v zeleném pásu na ulici Kaštanová naproti domu čp. 
3 ve spolupráci s Městskou policií (zákazníci cyklocentra) – za sucha 
prašnost, za mokra rozježdění a bláto na vozovce 

• kontrolu výšky nově vysazených křovin u výjezdu z parkoviště před 
poštou Olomouc 2 – svým vzrůstem omezuje pohled vlevo na blížící se 
vozidla 

 
 
         VII.   Různé:  

 
Sběrové soboty v obvodu KMČ Nové Hodolany – 9.října – stanoviště viz příloha 
 

 
          VIII.  Ukončení  
 

Jednání ukončeno v 18 : 05. Příští jednání KMČ se bude konat dne 5.10.2010 
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Jungmannova 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Kosová 
 
ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14 


