Komise m stské ásti .14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4.3.2008

I. Zahájení
Komise m stské ásti Nové Hodolany (dále jen KM ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 4.3.2008 v zasedací místnosti Jungmannova 25.
II. Prezence
P ítomni: viz prezen ní listin
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 .
Zna ení p ednosti v jízd p ed ZŠ Hálkova na rohu ul. Jungmannovy a
Hálkové. KM
po projednání na DI-policie
R žádá o umíst ní
zpomalovacích pruh p ed ZŠ Hálkova.
• Oprava chodník .
Oprava chodníku p ed Jungmanovou .9-15.Byla vystavena objednávka na
provedení opravy, akce je ve fázi p íprav – termín dle objednávky je do
30.3.2008. KM upozor uje, že je zapot ebí dodržet technologickou káze
stavebních prací i za cenu posunu termínu (vliv po así).
• Ni ení zelen p ed budovou RCO.
P edseda KM požádal 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 . Návrh tech. ešení byl zpracován firmou RCO a
postoupen na odbor majetkoprávní. KM upozor uje, že pouze toto opat ení
nezabrání pr jezdu neplatících idi kolem prodejny Gorenje.
•
istota tvrti.
P edseda KM byl informován editelem TSMO, že s p.Hanákem byla
uzav ena smlouva na dobu neur itou.
• Komunitní kompostování
Stanovišt pro z ízení komunitního kompostéru na p. . 1032/44
v k.ú.Hodolany bylo akceptováno odborem životního prost edí i odborem
koncepce a rozvoje. Akce je ve fázi p íprav. Ing.Horá ek byl pov en
roznosem anketních lístk dotazníku na ulici Smetanova.
V. Nové záležitosti
• Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o parc. . 93/20 ost.pl. o vým e 12 m2 v k.ú.
Olomouc-m sto.
KM souhlasí.

Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o ást parc. . 938/1 ost.pl. o vým e 10 m2 v k.ú.
Olomouc-Hodolany.
KM nesouhlasí. Prostor je ur en pro cestující MHD a je i bez stánku
v dob špi ek kapacitn napln n.
Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o ást parc. . 938/37 ost.pl. o vým e 4-6 m2 v k.ú.
Olomouc-Hodolany.
KM nesouhlasí. Prostor je ur en pro cestující MHD a je i bez stánku
v dob špi ek kapacitn napln n.
• Obnova vodorovného zna ení
KM žádá odbor dopravy o obnovu vodorovného zna ení p echod ,
cyklostezek a zákazu kou ení na zastávkách.
• Dosazení zelen .
KM žádá odbor životního prost edí o dosazení ozdobného stromu do
mezibloku na ul. Kosmonaut mezi domy .p. 13 a 17 náhradou za
vykácenou jablo a topol.
VI. Úkoly:
Na základ požadavku host z ul.Starodružiník požádat m stskou policii p i
p íštím jednání komise o pomoc p i ešení parkujících vozidel, které brání
svozu domovního odpadu na ve vnitrobloku Dr.Horákové-Starodružiník .
Host z ulice Tovární požádal o pomoc p i parkování p ed domy na této ulici.
Ul.Tovární nepat í do p sobnosti KM Nové Hodolany. KM upozorní p i
p íštím jednání na tento problém m stskou policii - termín: 1.4.2008
Ing.Horá ek roznos anketních lístk dotazníku na ulici Smetanova – termín:
1.4.2008
VII. R zné
V rámci diskuze byl vznesen požadavek na pokácení t ešn na ul.Kosmonaut .
VIII. Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 18 : 30. P íští jednání KM se bude konat od 17:00
hod,dne 1.4.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zápis vytvo ila: Jaroslava Kosová
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

