Komise m stské ásti .14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2.12.2008

I. Zahájení
Komise m stské ásti Nové Hodolany (dále jen KM ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 2.12.2008 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 požádala odbor dopravy MO o sd lení, zda byla žádost o úplnou
uzavírku ulice Kavalerist projednána v dopravní komisi. KM dále
požádala odbor dopravy, aby si p i všech dalších úplných uzavírkách
komunikací (s výjimkou havarijních stav ) – vyžádala stanovisko komise
m stské ásti – odpov z odboru dopravy p išla v tomto zn ní:

„uzavírka ú elové komunikace ul. Kavalerist byla ádn povolena stavebním
ú adem, odd lením státní správy na úseku pozemních komunikací a se souhlasem
odboru dopravy zastupujícího vlastníka místních a ú elových komunikací SmOl dle §
24, odst. 2, písm. b zákona13/1997 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . Není
povinností vlastníka projednávat uzavírky komunikací s KM a není ani z asových
d vod v moci odboru dopravy toto ešit.“

V. Nové záležitosti
• Majetkoprávní záležitosti:
Žádné
• Harmonogram sch zí KM na rok 2009:
Harmonogram byl schválen.
VI. Úkoly:
• M stská policie
M stská policie dodala letá ek s mapkou m sta Olomouce volného ven ení
ps .Na p íští komisi p islíbila dodání mapky volného ven ení ps
v nejbližším okolí komise.Tento letá ek bude vyv šen na nást nkách KM .
VII. R zné:
P es opakované žádosti na odbor dopravy nebylo vyhov no požadavk m KM
na ešení dopravní situace p ed ZŠ Hálkova (viz zápisy ze dne 6.5., 3.6., 29.7. a
2.9.2008) a omezení vjezdu nákladních souprav p esahujících délku 12m
z kruhového objezdu p ed RCO do ulice Fibichova - p edb žn projednáno s DI

policie R. Na základ ústního jednání zástupce KM na odboru dopravy bude
tento zápis zaslán elektronickou poštou vedoucímu odboru dopravy MMO.
VIII. Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 17 : 40. P íští jednání KM se bude konat od 17:00
hod,dne 6.1.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zápis vytvo ila: Kosová Jaroslava
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

