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

3.2.2009 
I. Zahájení  
Komise m�stské �ásti Nové Hodolany (dále jen KM�) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 3.2.2009 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 
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.  
Odpov�� od vedoucího odboru dopravy SMO: B�hem m�síce února by 
dopravní zna�ení mohlo být stanoveno a osazeno prost�ednictvím TSMO a.s.  
KM� požádala  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 – žádná odpov��. 
�ešení dopravní situace p�ed ZŠ Hálkova,  cyklostezka a vyzna�ení p�echodu  
na komunikaci pro p�ší  na u.Kavalerist�  z�stávají otev�enými body. Tento 
zápis  bude  zaslán elektronickou poštou vedoucímu odboru dopravy MMO. 
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 – dosud nevy�ešeno.  
V. Nové záležitosti  

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

Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. �. st. 214  zast.pl.  o vým��e  534 m2 a 
�ást parc. �. 17/5 ostat.pl. o vým��e 860m2  v k.ú. Olomouc-Klášterní 
Hradisko – plocha mezi objekty bývalých Jiskrových kasáren – za ú�elem 
užívání budovy a stavby plotu. 

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

Olomouce. Jedná se o štítovou ze� bytového domu �.p. 820 na pozemku  
parc. �. st. 1003  zast.pl.  v k.ú. Olomouc- Hodolany – naproti Kauflandu – za 
ú�elem umíst�ní reklamního za�ízení. 

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

komunální odpad. Jedná se o �ást  pozemku  parc. �.  624/22  ost.pl. o 
vým��e 30m2  v k.ú. Olomouc- Hodolany – vnitroblok dom� Masarykova 



52-58 – za ú�elem vybudování zpevn�né plochy pro umíst�ní 12ks nádob na 
komunální odpad. 

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

komunální odpad. Jedná se o �ást  pozemku  parc. �.  624/22  ost.pl. o 
vým��e 30m2  v k.ú. Olomouc- Hodolany – vnitroblok dom� Masarykova 
52-58 – za ú�elem vybudování zpevn�né plochy pro umíst�ní 12ks nádob pro 
domácí a t�íd�ný odpad. 

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

Olomouce. Jedná se o 2 �ásti  pozemku  parc. �.  861/1  ost.pl. o vým��e 7m2  
v k.ú. Olomouc- Hodolany – p�esun 2 stánk� z d�vodu rekonstrukce 
p�ednádražního prostoru. 

KM� souhlasí. 
 
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 byl vyv�šen na 
nást�nkách KM� – úkol spln�n. 

 
VII. R�zné:  
Žádost obyvatel ul.Šmeralovy o podporu zrušené zastávky linky �.22. KM� 
bere na v�domí. Ul.Šmeralova není sou�ástí m�stské �ásti Nové Hodolany.   
KM� žádá  odbor dopravy o snížení hlasitosti zvukové signalizace na p�echodu 
pro p�ší na k�ižovatce ulic Masarykova – Zeyerova. 
V souvislosti s nešt�stím ve Zlín� KM� žádá odbor životního prost�edí o 
pokácení uschlých strom� na ul.kpt.Nálepky.Viz naše žádosti z lo	ského roku. 
Dále KM� žádá odbor životního prost�edí o dopln�ní odpadkových koš� na 
T�.Kosmonaut� a p�esun koše na psí exkrementy z par�íku na ul.kpt.Nálepky do 
ul.Dukelské kde chybí. 
 
VIII. Ukon�ení  
P�edseda ukon�il jednání v 17 : 37. P�íští jednání KM� se bude konat od 17:00 
hod,dne 3.3.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
 

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


