
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

5.5.2009 
I. Zahájení  
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 5.5.2009 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 
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. V parčíku kpt.Nálepky je nutný prořez stromů a pokácení 3 uschlých 
stromů – objednáno u TS Olomouc. Dále je nutno provést prořez stromu u 
tram.zastávky Na Bystřičce. KMČ prosí odbor životního prostředí o obnovu herních 
prvků u panel.domů na ul.Kaštanová (u Senima). 
V. Nové záležitosti  

• Odbor dopravy: 
Při návštěvě vedoucího doboru dopravy byly projednány tyto body:  
Ulice Na Bystřičce – Křižíkova – obyvatelé zde nemají kde parkovat,situaci je 
možno řešit po dostavbě River House hotelu, zatím je pouze  možno doporučit 
obyvatelům využít parkoviště před touto stavbou. Vojenské parkoviště není 
v majetku města Olomouce. 
Obnova značení pruhů na přechodech především v blízkosti škol a školek.Vedoucím 
odboru dopravy bylo přislíbeno, že Technické služby města Olomouce začnou 
v nejbližší době s obnovou značení. 
Obnova vodorovného značení a osazení svislého značení přechodu na kruhovém 
objezdu Jeremenkova – Fibichova. Obnova spadá do kompetence Správy a údržby 
silnic,možnost osazení značky do kruhového objezdu prověří odbor dopravy. 
Zpomalovací pruhy před ZŠ Hálkova. KMČ nechá vypracovat u odborné firmy 
(např. DS GEO) možné řešení situace tak,aby došlo ke zklidnění dopravy na tomto 
místě. 
Křižovatka Zeyerova – Masarykova – odbor dopravy posoudí možnost řešení 
zlepšení viditelnosti světelné signalizace při odbočování vpravo z ul.Zeyerova na 
ul.Masarykovu . 
Při výstavních akcích Flora prověří odbor dopravy možnost posílení městské 
hromadné dopravy na výstaviště. 
Odbor dopravy přednese požadavek na řešení obtížné dopravní situace na křižovatce 
ulic Kosmonautů – Březinova, např. umístění přenosných dopravních značek po 
dobu výstavby přednádražního prostoru.   
 



• Životní jubilea:  
Dne 20.5.2008 proběhne na radnici SMO Olomouc od 8:30 hod do cca 12:00 
gratulace jubilantům. Členové KMČ se sejdou v 17:00 hod.  téhož dne  v zasedací 
místností KMČ.  
• Opravy chodníků:  

 RMO schválila a zařadila do plánu pro letošní rok opravu těchto chodníků:  
U Bystřičky - předlažba chodníku,Božetěchova - předlažba chodníku 
Kosmonautů - předlažba chodníku,Nezvalova - předlažba chodníku 

• Majetkoprávní záležitosti:  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce. 

Jedná se o část pozemku  parc. č. 31/3 ost.pl.  o výměře  180 m2  v  k.ú. Olomouc-
Klášterní Hradisko – plocha při ul.Černá cesta – za účelem rozšíření zázemí 
rodinného domu. 

KMČ  souhlasí. 
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce. 

Jedná se o část pozemku   
parc. č. 624/1 ost.pl.  o výměře  1 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany 
parc. č. 624/16 ost.pl.  o výměře  1 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany 
parc. č. 624/25 ost.pl.  o výměře  1 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany 
parc. č. 624/17 ost.pl.  o výměře  1 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany 
parc. č. 624/9 ost.pl.  o výměře  1 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany 
 – za účelem umístění reklamních panelů – pozemky se nachází při 

tř.Kosmonautů. 
KMČ  nesouhlasí z důvodu již nyní velkého množství reklamních ploch 

v přednádražním prostoru . U pozemku p.č. 624/17 je navíc důvodem nesouhlasu 
umístění reklamního panelu v chodníku na kterém je bezbarierový přístup 
k železniční poliklinice. 

VI. Úkoly:   
Sběrová sobota proběhla v pořádku  dne 18.dubna od 8:00 do 13:00 na ulici a  rohu 
ulic: Praskova-Nábřeží a a Březinova - Nezvalova. Členové KMČ zabezpečili 
roznos upozorňujících letáčků. 

VII. Různé:  
Dle vyjádření hostů a místního šetření předsedou KMČ chybí plastová část skluzavky 
na dětském hřišti před domy Kosmonautů 3-5. Dle sdělení odb.život.prostředí doplnění 
chybějící části proběhne po jeho opravě. 
VIII. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 18 : 20. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00 
hod,dne 2.6.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
Zápis vytvořila: Kosová Jaroslava  
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 


