Komise m stské ásti .14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2.10.2007

I. Zahájení
Komise m stské ásti Nové Hodolany (dále jen KM ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 2.10.2007 v zasedací místnosti Jungmannova 25.
II. Prezence
P ítomni: viz prezen ní listina.
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. Šimša bude op t urgovat u Mgr.Puha e – požadavek od b ezna
2006.
Žádost o umíst ní zábradlí na nov vzniklé autobusové zastávce na erné
cest . Ing. Šimša bude op t urgovat u Mgr.Puha e. KM prosí Mgr.Puha e o
poskytnutí kopie objednávky této práce u Technických služeb.
Umíst ní odpadkového koše p ed školou v areálu Olfeda na ulici Kaštanová
– KM d kuje za kladné vy ízení této záležitosti.
Žádost o opravu rozbité výv sní sk í ky p ed prodejnou Albert na
t .Kosmonaut . Ing. Šimša bude urgovat u Mgr.Puha e.
V. Nové záležitosti
• Lavi ky:
lenové komise zjistili stav lavi ek ve svém okolí. Požadavky na opravy
lavi ek jsou:
t .Kosmonaut 22-24 vedle budovy PVT – 2 lavi ky
t .Kosmonaut u zastávky BUSu .19 – 2 lavi ky
roh Zeyerovy a Blanické(sm rem k Jeremenkové) – 1 lavi ka
• Sb rová sobota
Oznámení bylo vyv šeno,zákaz parkování za ízen
• Oznámení odb.dopravy
Odb.dopravy oznámil KM ,že b hem 14 dn zašle zm ny autobusových
linek.Tato ást nemohla být projednána,nebo zm ny nebyly doru eny.KM
doporu uje odb. dopravy prostudovat termíny sch zí KM - jsou u všech
KM uvedeny na intranetu MMO.

• Stížnost na stav chodníku na ul.Nezvalova
KM byla doru ena žádost o pomoc p i ešení zoufalého stavu chodníku
z ulice Nezvalova. Stížnost byla p edána i na odb.dopravy .Ing.Šimša zašle
vysv tlující dopis a p edá stížnost prost ednictvím odboru vn jších vztah na
odbor investic.
1) KM bohužel nem la žádný vliv na povolení podélného parkování na této
ulici (povoleno pravd podobn kv li pr jezdu voz na sb r odpadu) a bez
vy ešení této otázky nemá význam investovat do opravy p edm tného
chodníku.
2)Problematika spadá do kompetence odboru dopravy (který dlouhodob
s KM nespolupracuje)a odboru investic. Dle informací, která KM má,mají
být chodníky na ul.Nezvalova a B ezinova ešeny jako jeden investi ní celek
a to v souvislosti s ešením statické dopravy v naší tvrti – termín neznámý.
• Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o ást parc. . 93/20 ost.pl. o vým e 13 m2 v k.ú.
Olomouc-m sto.
KM souhlasí.
VI. Úkoly
Urgence -viz bod IV/ Šimša Karel Ing. /10. íjna 2007
VII. R zné
KM d kuje všem kte í se zasloužili o opravu most na t .Masarykova.
VIII. Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 17:50. P íští jednání KM se bude konat od 17:00
hod,dne 6.11.2007 v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zápis vytvo ila: Jaroslava Kosová
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

