Komise m stské ásti .14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
5.2.2008

I. Zahájení
Komise m stské ásti Nové Hodolany (dále jen KM ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 5.2.2008 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. Jungmanovy a
Hálkové – zamítavé stanovisko policie a odboru dopravy. KM konstatuje,že
zpracovaný projekt firmou Sekne není správný. Ing.Horá ek požádá tuto firmou
o p epracování projektu.
Zábradlí na nov vzniklé autobusové zastávce na erné cest – komise
d kuje za jeho instalaci.
V. Nové záležitosti
• Ni ení zelen p ed budovou RCO.
P edseda KM byl pov en požádat pí.nám stkyni H.Tesa ovou o pomoc
p i jednání s majiteli budovy RCO p i ešení problematiky parkujících
idi ,kte í se vyhýbají placení poplatk na parkovišti p ed budovou Tesco –
RCO p ejížd ním zelen .
•
istota tvrti.
P edsedovi KM byl p edán požadavek na ponechání p.Hanáka na údržbu
zelen v našem obvod .
• Oprava komunikací.
Na základ požadavku host p edseda KM prov í stav dlaždic na ulici
Jungmanova p ed .9-15.P ed .11 je požadována bezbariérová úprava pro
invalidní ob anku.

• Komunitní kompostování
Komunitní kompostování je záležitost,pomocí které se západní Evropa
efektivn zbavuje biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu.
Ob ané bydlící v blízkosti tohoto za ízení mají možnost zbavit se zde
pose ené trávy a shrabaného listí v p edem daný as. P edpokládá se
otevírací doba pro svoz biologického materiálu v sobotu odpoledne. I tato
skute nost by mohla být p ínosem pro obyvatele,nebo je pak malá
pravd podobnost ned lního se ení. Na oplátku za tento materiál si pak
ob ané mohou odnášet produkt kompostování – hlínu pro p stební ú ely.
Naše m stská byla vybrána jako pilotní v Olomouci pro instalaci tohoto
za ízení. KM vybrala jako vhodné stanovišt pro toto za ízení na p. .
1032/44 v k.ú.Hodolany.
• Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sd lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m sta Olomouce.
Jedná se o parc. . 624/38 ost.pl. o vým e 3 516 m2 v k.ú. OlomoucHodolany.
Pokud nebude p edm tný pozemek pot ebný pro n kterou z etap úpravy
p ednádražního prostoru KM souhlasí.

VI. Úkoly: Ing.Šimša - jednání o náprav ni ení zelen do 4.3.2008
Ing.Šimša - zjišt ní stavu chodník Jungmanova do 4.3.2008
Ing.Horá ek - firma Sekne do 4.3.2008
VII. R zné
Se zástupci m stské policie projednána problematika nepo ádku u OD Albert.
VIII. Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 18 : 40. P íští jednání KM se bude konat od 17:00
hod,dne 4.3.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zápis vytvo ila: Jaroslava Kosová
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

