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

29.7.2008 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 29.7.2008 v zasedací místnosti Jungmannova 25.  
 
II. Prezence  
P�ítomni: viz prezen�ní listina
 
III. Schválení zápisu z minulé jednání 
Zástupce p�edsedy 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  

• Mapa drobných rekrea�ních ploch: 
KM� byl doru�en upozor�ující dopis na vznik  webových stránek mapujících 
rekrea�ní plochy – d�tská h�išt�. Bližší informace na www.olomouc.eu d�tská 
h�išt�.  
• Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 624/38 nebo 624/18 ost.pl. o vým��e 4-6 
m2 v  k.ú. Olomouc-Hodolany pro ob�erstvení v p�ednádražím prostoru. 

KM� souhlasí s pronájmem, ale až po dokon�ení rekonstrukce 
p�ednádražního prostoru.  

 
Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 

Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 624/3 ost.pl. o vým��e 300m2 v  k.ú. 
Olomouc-Hodolany pro parkovišt� host�m hotelu Sigma. 

KM�  souhlasí s pronájmem.  
 



Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu p�ípadn� odprodeji majetku 
statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 834/2 ost.pl. o vým��e 
80m2 v  k.ú. Olomouc-Hodolany pro parkovišt� p�ed provozovnou Cafe bar 
Apolonia. 

KM�  souhlasí pouze s pronájmem.  
 
Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu,prodeji majetku statutárního 

m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 953/3 ost.pl. o vým��e 18m2 v  k.ú. 
Olomouc-Hodolany pro vybudování další garáže na ul.Nezvalova. 

KM� souhlasí.  
 
Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta 

Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 511 ost.pl.  v  k.ú. Olomouc-m�sto pro 
zázemí domu Masarykova19,21. 

KM� souhlasí s prodejem.Sou�asn� je nutno prov��it p�ístupnost obyvatel 
domu Praskova �.18(vchod z parcely �.511). 

 
Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji nebo z�ízení v�cného b�emene 

majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 93/58 ost.pl. o 
vým��e 300m2  v  k.ú. Olomouc-m�sto pro obyvatele domu Pasteurova 4. 

KM� nesouhlasí s prodejem. KM� souhlasí se z�ízením v�cného 
b�emene. 

 
VI. Úkoly:   
�lenka komise p.Domácí požádala  p�ítomné �leny m�stské policie o prov��ení 
existence chodníku p�ed budovou Moravské vysoké školy v ul. Jungmannova. 
 
VII. R�zné:  
KM� žádá p�íslušné odbory MMO o objednávku úklidu chodníku na 
t�.Kosmonaut� mezi hotelem Sidia a ul.B�ezinova (plné skruže odpadk� atd.).  
 
VIII. Ukon�ení  
Zástupce p�edsedy ukon�il jednání v 18 : 10. P�íští jednání KM� se bude konat 
od 17:00 hod,dne 2.9.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

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


