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

3.6.2008 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 3.6.2008 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. – žádná odezva – požadavek 
doru�en odboru dopravy 19.3.2008.KM� prosí odbor dopravy o vyjád�ení 
k problematice a to  nap�. telefonicky na tel.p�edsedy KM�. 
• Obnova vodorovného zna�ení 
KM� žádá odbor dopravy o obnovu vodorovného zna�ení p�echod�, 
cyklostezek a zákazu kou�ení na zastávkách – žádná odezva - požadavek 
doru�en odboru dopravy 19.3.2008. KM� prosí odbor dopravy o vyjád�ení 
k problematice a to  nap�. telefonicky na tel.p�edsedy KM�. 

 
V. Nové záležitosti  

• Kv�tinová výzdoba:  
MMO vyhlašuje 6.ro�ník sout�že o nejkrásn�jší kv�tinovou výzdobu. 
P�ihlášky je možno odevzdat nejpozd�ji do 30.6.2008. 
 
• Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. �. 634/2 ost.pl.  o vým��e  2 m2 v k.ú. 
Olomouc-Hodolany. 

KM�   souhlasí.  
 

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu s následným odprodejem 
majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 959/7 ost.pl. o 
vým��e 108m2 a  o �ást parc. �. 624/10 ost.pl. o vým��e 141m2 v  k.ú. 
Olomouc-Hodolany. 

 
KM� souhlasí s pronájmem s následným odprodejem, nesouhlasí 

s výškovou nadstavbou objektu.  
 



 
 
Žádost o sd�lení stanoviska k ud�lení souhlasu s umíst�ním nádob na 

komunální odpad. Jedná se o �ást parc. �. 609/5 ost.pl. o vým��e 10m  v 
 k.ú. Olomouc-Hodolany. 

 
KM�  souhlasí.  

 
 
VI. Úkoly:   
 
 
 
VII. R�zné: Policie upozorn�na na špatné parkování na rohu ulic Smetanova-
Fibichova.  
 
VIII. Ukon�ení  
P�edseda ukon�il jednání v 18 : 10. P�íští jednání KM� se bude konat od 17:00 
hod,dne 29.7.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

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


