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

4.11.2008 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 4.11.2008 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 

Uzavírka ul.Kavalerist� 
Na základ� �etných stížností rodi�� doprovázejících d�ti do ZUŠ Žerotín 
KM� žádá  odbor dopravy MO o sd�lení, zda byla žádost o úplnou uzavírku 
ulice Kavalerist� projednána v dopravní komisi. KM� žádá odbor dopravy, 
aby si p�i všech dalších  úplných uzavírkách komunikací (s výjimkou 
havarijních stav�) – vyžádala stanovisko komise m�stské �ásti – žádná 
odpov��. 
Stav zelen� 
Výsledek šet�ení KM� byl p�edán na SMO prost�ednictvím zápisu. 
 

V. Nové záležitosti  
• Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta 
Olomouce. Jedná se o �ást pozemku  parc. �. 624/18 ost.pl.  o vým��e  5 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – v�trací šachta podzemního parkovišt� 
v p�ednádražím prostoru pro umíst�ní 4 ks reklamních ploch. 

 
KM� nesouhlasí,nebo�  reklamní pouta�e odvádí pozornost �idi�� i 

chodc� a v daném prostoru je již nyní velké množství reklamních ploch.  
 
Žádost o sd�lení stanoviska k výkupu pozemku do majetku statutárního 

m�sta Olomouce. Jedná se o �ást pozemku  parc. �. 619/5 ost.pl.  o vým��e  
133 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – �ást komunikace na ul.Jungmannova. 

 
KM� souhlasí.  

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

Olomouce. Jedná se o �ást pozemku  parc. �. 861/1 ost.pl.  o vým��e  7 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – do�asné p�emíst�ní prodejního stánku tiskovin 
na ul.Masarykova. 

KM� souhlasí.  



VI. Úkoly:   
• M�stská policie 
M�stská policie p�islíbila dodání letá�k� s mapkou volného ven�ení 
ps�.Tento letá�ek bude po dodání vyv�šen na nást�nkách KM�. 

 
VII. R�zné:  

• Sb�rová sobota 
Sb�rová sobota prob�hla  dne 11.�íjna od 8:00 do 13:00 na rohu ulic:  
kpt.Nálepky x Milady Horákové a rohu ulic Hálkova x Fibichova. �lenové 
KM� zabezpe�ili roznos upozor�ujících letá�k�,akce prob�hla v po�ádku. 
• P�ítomní hosté  
P�ítomní hosté projevili zájem o pronájem zahrádky za budovou Zverimexu 
na ul.K�ižíkova.Tato záležitost spadá pod majetkoprávní odbor SMO na n�jž 
se hosté na základ� doporu�ení komise obrátí. 
• Oznámení o projednávání zadání územního plánu m�sta Olomouce.  
SMO zahájilo projednávání zadání územn� plánovací dokumentace. Návrh 
zadání je vystaven na www.olomouc.eu/uzemni-planovani a na SMO od 
31.10.2008 do 31.12.2008. Ve�ejné projednání návrhu zadání prob�hne ve 
�tvrtek 27.11.2008 v 15:00 ve velkém zasedacím sále SMO, Hynaisova 10.  

 
 
 
VIII. Ukon�ení  
P�edseda ukon�il jednání v 17 : 45. P�íští jednání KM� se bude konat od 17:00 
hod,dne 2.12.2008 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

Zápis vytvo�ila: Alenka Domácí  
  
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 


