Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3.3.2009
I. Zahájení
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 3.3.2009 v zasedací místnosti Jungmannova 25.
II. Prezence
Přítomni: viz prezenční listin
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen.
IV. Otevřené body
Omezení vjezdu nákladních souprav přesahujících délku 12m z kruhového
objezdu před RCO do ulice Fibichova - předběžně projednáno s DI policie ČR.
Odpověď od vedoucího odboru dopravy SMO: Během měsíce února by
dopravní značení mohlo být stanoveno a osazeno prostřednictvím TSMO a.s.
Úkol stále trvá.
KMČ požádala odbor dopravy o řešení propojení existující cyklostezky na
u.Kavaleristů a vyznačení přechodu na komunikaci pro pěší přerušené stavbou
River House Hotelu včetně osazení dopravních značek z důvodu vysoké
frekvence dětí docházejích do ZUŠ Žerotín – žádná odpověď.
Řešení dopravní situace před ZŠ Hálkova, cyklostezka a vyznačení přechodu
na komunikaci pro pěší na u.Kavaleristů zůstávají otevřenými body. Tento
zápis bude zaslán elektronickou poštou vedoucímu odboru dopravy MMO.
V. Nové záležitosti
• Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 959/17 ost.pl. o výměře 487
m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany – plocha za FOREGA s.r.o. – za účelem
zřízení staveniště k plánovanému bytovému domu.
KMČ souhlasí.
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 861/1 ost.pl. o výměře 2x7 m2
v k.ú. Olomouc-Hodolany –za účelem dočasného přesunu stánků po dobu
rekonstrukce přednádražního prostoru.
KMČ souhlasí.
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města
Olomouce. Jedná se o pozemek parc. č. 414 zahrada. o výměře 161 m2 v
k.ú. Olomouc-Hodolany – plocha za domem Masarykova 25 – za účelem
zřízení klidového zázemí pro obyvatele domu.
KMČ souhlasí.

VI. Úkoly:
Ing.Horáček upozornil na nebezpečí zranění chodců na mostě přes Bystřičku u
MŚ Na Bystřičce z důvodu chybějích krytů kanálů. KMČ děkuje odboru
vnějších vztahů za vyřešení.
KMČ požádala odbor dopravy o snížení hlasitosti zvukové signalizace na
přechodu pro pěší na křižovatce ulic Masarykova – Zeyerova. Přechod je
v nočních hodinách vypínán.KMČ děkuje za vyřešení situace.
VII. Různé:
V souvislosti s neštěstím ve Zlíně KMČ žádá odbor životního prostředí o
pokácení uschlých stromů na ul.kpt.Nálepky.Viz naše žádosti z loňského roku.
Dle upozornění občanů se nachází strom naklánějící se do komunikace na ul. U
prádelny v blízkosti podzemních garáží.Dále KMČ žádá odbor životního
prostředí o doplnění odpadkových košů na Tř.Kosmonautů a přesun koše na psí
exkrementy z parčíku na ul.kpt.Nálepky do ul.Dukelské kde chybí. Úkol stále
trvá.
Městská policie informovala o akci upozornění řidičům, kteří porušují pravidla
silničního provozu špatným parkováním v blízkosti přechodů a křižovatek. Akce
bude trvat cca 14 dnů, poté již nebude špatné parkování městskou policií
tolerováno.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17 : 58. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00
hod,dne 7.4.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25.

Zápis vytvořila: Kosová Jaroslava

Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

