Komise m stské ásti .14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
5.6.2007

I. Zahájení
Komise m stské ásti Nové Hodolany (dále jen KM ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 5.6.2007 v zasedací místnosti Jungmannova 25.
II. Prezence
P edseda zahájil jednání.P ítomni byli:
Bla áková Jarmila
PaeDr.
Kosová
Jaroslava
Bohdanská Helena
Mgr.
Lerchová Alena
Brtnová
Jana
Teplí ek
Ji í
Domácí
Alenka
Šimša
Karel
Ing.
Horá ek
Evžen
Ing.
2 strážníci m stské policie
Krupi ka Jaromír
III. Schválení zápisu z minulé jednání
P edseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen.
IV. Otev ené body
Zna ení p ednosti v jízd p ed ZŠ Hálkova na rohu ul. Jungmannovy a
Hálkové. Ing.Horá ek informoval KM ,že zna ení eší firma Sekne. Ing.Šimša
projednal s Mgr.Puha em (odbor vn jších vztah Magistrátu m sta Olomouce –
dále jen OVVMMO). Ing. Šimša bude urgovat u Mgr.Puha e.
Žádost o umíst ní zábradlí na nov vzniklé autobusové zastávce na erné
cest .P.Krupi ka informoval, že na Technických službách m sta Olomouce
(dále jen TSMO) není na tuto úpravu objednávka ze strany magistrátu m sta
Olomouce. Ing.Horá ek pov en zjistit, zda byla objednávka vystavena.
Umíst ní odpadkového koše p ed školou v areálu Olfeda na ulici Kaštanová.
P.Krupi ka informoval,že na TSMO není na dopln ní odpadkového koše
objednávka ze strany magistrátu m sta Olomouce. Ing.Šimša pov en u
Mgr.Puha e zjistit, zda byla objednávka vystavena.
V. Nové záležitosti
- Kontrola názv ulic. lenové komise byly pov eni kontrolou zna ení
názv ulic.
- Jubilanti. Dne 16.5.2007 od 9:00 do 12:30 prob hlo setkání s jubilanty.
KM p edala zbývající gratulace.
- M stská policie požádána o provedení odtahu dlouhodob parkujících
vozidel (nepojízdných).
- KM .14 prosí OVVMMO o p edání srozumitelného rozpo tu komise na
rok 2007
- Majetkoprávní záležitosti:

Žádost o sd lení stanoviska ke sm n majetku statutárního m sta Olomouce.
Jedná se o parc. . 959/36 ost.pl. o vým e 2005 m2 v k.ú. OlomoucHodolany za pozemky ve vlastnictví SMO:
ást.parc. . 959/17 ost.pl. o vým e 100 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany
ást.parc. . 959/1 ost.pl. o vým e 3 000 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany
KM
vzala na v domí. Bod souvisí s SmOl/MAJ/22/1856/2007/RU.
Doporu ujeme stanovisko odboru koncepce rozvoje (dále jen OKR).
Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu s následným odprodejem majetku
statutárního m sta Olomouce. Jedná se o ást parc. . 959/1 ost.pl. o vým e
5100 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany
KM vzala na v domí.
Bod souvisí s SmOl/MAJ/22/2767/2007/Ženoži ková. Doporu ujeme
stanovisko OKRu.
Žádost o sd lení stanoviska k ud lení souhlasu s umíst ním odpadních
nádob na parc. . 404/1 ost.pl. o vým e 1011 m2 v k.ú. OlomoucHodolany
KM souhlasí.
Žádost o sd lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m sta Olomouce.
Jedná se o ást parc. . 1712 zast.pl. a nádvo í o vým e cca 19 m2 v k.ú.
Olomouc-m sto – pozemek pod garáží.
KM souhlasí.
Žádost o sd lení stanoviska k nabytí (bezúplatný p evod) do majetku
statutárního m sta Olomouce. Jedná se o parc. .:
31/7 ost.pl. o vým e cca 45 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko
31/47 ost.pl. o vým e cca 974 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko
117/2 ost.pl. o vým e cca 338 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko
117/7 ost.pl. o vým e cca 409 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko
147/2 ost.pl. o vým e cca 17 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko
KM souhlasí.
Žádost o sd lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m sta Olomouce.
Jedná se o ást parc. . 959/10 ost.pl. o vým e cca 200 m2 v k.ú. OlomoucHodolany.
KM nesouhlasí. Parkovišt je vhodné ponechat jako ve ejné.

Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o ást parc. . 866 ost.pl. o vým e cca 90 m2 v k.ú.
Olomouc-Hodolany.
KM nesouhlasí z d vodu nedostatku zelen v dané lokalit .
VI. Úkoly
Kontrola názv ulic/Bla áková Jarmila PaeDr./1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Bohdanská Helena Mgr./1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Brtnová Jana /1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Domácí Alenka /1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Horá ek Evžen Ing./1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Krupi ka Jaromír /1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Kosová Jaroslava /1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Lerchová Alena /1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Teplí ek Ji í /1. ervence 2007
Kontrola názv ulic/Šimša Karel Ing./1. ervence 2007
V seznamu ulic chybí ulice Tovární-zjistit zda pat í do naší KM /Šimša
Karel Ing./1. ervence 2007
Jubilanté – 6ks balí k se vrací/Šimša Karel Ing./1. ervence 2007
Zna ení p ednosti–urgence -viz bod IV/ Šimša Karel Ing. /1. ervence 2007
Umíst ní zábradlí–prošet ení objednávky -viz bod IV/ Horá ek Evžen Ing.
/1. ervence 2007
Umíst ní odpadkového koše– prošet ení objednávky -viz bod IV/ Šimša
Karel Ing. /1. ervence 2007
Rozpo et – viz bod V / Šimša Karel Ing. /1. ervence 2007
VII. Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 18: 10.P íští jednání KM se bude konat od 17:00
hod,dne 4.9.2007 v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zápis vytvo ila: Jaroslava Kosová
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

