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

4.12.2007 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 4.12.2007 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,žádost o umíst�ní zábradlí na nov� vzniklé autobusové zastávce na 
�erné cest�,žádost o opravu rozbité výv�sní sk�í�ky p�ed prodejnou Albert na 
t�.Kosmonaut� a oprava rozbitých lavi�ek – na záležitostech se pracuje – 
z�stávají ve sledování komise. 
 
V. Nové záležitosti  

• Termíny sch�zí pro rok 2008 
Termíny sch�zí jsou p�ílohou tohoto zápisu. 
• Bezbariérová Olomouc  
P�edseda informoval o jednání dne 16.11. o projektu bezbariérových úprav 
na t�.Masarykova. 
• Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 1086/14  ost.pl.  o vým��e 494 m2 v k.ú. 
Olomouc-Hodolany. 

KM� nesouhlasí. Umíst�ní unimobun�k jako ubytoven p�ináší zvýšenou 
problematiku bezdomovectví.KM� se domnívá,že není vhodné v lokalit� 
zvyšovat množství sociáln� nep�izp�sobivých ob�an�.    

 
Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 93/58 o velikosti 20m2 v k.ú. Olomouc-
M�sto. 

KM�   souhlasí.  
 
 
 



Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu p�ípadn� odprodeji  majetku 
statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 93/20  ost.pl.  o vým��e 
17 m2  

KM�  souhlasí s pronájmem pro vybudování podélného parkování a 
zachování pr�chodu pro p�ší.  

 
 
VI. Úkoly:  Žádné 

 
VII. R�zné  
Se zástupcem m�stské policie projednána problematika bezdomovc�. 
 
VIII. Ukon�ení  
P�edseda ukon�il jednání v  17:35. P�íští jednání KM� se bude konat od 17:00 
hod,dne 8.1.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

Zápis vytvo�ila: Jaroslava Kosová  
  
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komise m�stské �ásti �.14 – Nové Hodolany 
 
Harmonogram sch�zí KM� na rok 2008. 

 

Úterý 8.1.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 5.2.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 4.3.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 1.4.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 6.5.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 3.6.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 29.7.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 2.9.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 7.10.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 4.11.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

Úterý 2.12.2008 17:00 hod. Jungmanova 25 

 


