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

6.1.2009 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 6.1.2009 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 
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  byl 
tento zápis zaslán elektronickou poštou vedoucímu odboru dopravy MMO dne 
5.12.2008 –do dnešního dne žádná odpov�� nedorazila.  

 
V. Nové záležitosti  

• Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta 

Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. �. 607/48 ost.pl.  o vým��e  2763 m2 
v k.ú. Olomouc-Hodolany – za ú�elem výstavby víceú�elového obytného 
domu na ul.Smetanova v blízkosti Sigservisu. 

 
KM� nesouhlasí,nebo� na pozemku jsou inženýrské sít� a komunikace 

pro p�ší. V ulici je i p�i sou�asné zástavb� nedostatek parkovacích míst.V 
neposlední �ad� je pozemek využíván jako m�stská zele�. 

 
 
 
 
VI. Úkoly:   

• M�stská policie 
M�stská policie  dodala letá�ek s mapkou m�sta Olomouce volného ven�ení 
ps� v nejbližším okolí naší m�stské �ásti.Tento letá�ek bude vyv�šen na 
nást�nkách KM�. 

 
 
 
 



VII. R�zné:  
KM� žádá  odbor dopravy o �ešení propojení existující cyklostezky na 
u.Kavalerist� a vyzna�ení p�echodu  na komunikaci pro p�ší p�erušené stavbou 
River House Hotelu  v�etn� osazení dopravních zna�ek  z d�vodu vysoké 
frekvence d�tí docházejích do ZUŠ Žerotín. 
Ing.Horá�ek upozornil na nebezpe�í zran�ní chodc� na most� p�es Byst�i�ku u 
M	 Na Byst�i�ce z d�vodu chyb�jích kryt� kanál�. KM� prosí odbor vn�jších 
vztah� o co nejrychlejší �ešení.  
Tento zápis bude op�t zaslán elektronickou poštou vedoucímu odboru dopravy 
MMO. 
 
VIII. Ukon�ení  
P�edseda ukon�il jednání v 17 : 45. P�íští jednání KM� se bude konat od 17:00 
hod,dne 3.2.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 
 
 
 

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


