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

2.6.2009 
I. Zahájení  
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 2.6.2009 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 

• Odbor životního prostředí: 
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 není dle 
vyjádření pracovnice odb.životního prostředí možný. V parčíku kpt.Nálepky je nutný 
prořez stromů a pokácení 3 uschlých stromů – objednáno u TS Olomouc. Dále je nutno 
provést pokácení stromu u tram.zastávky Na Bystřičce. Kácení objednáno u 
technických služeb a bude po uvolnění kapacit provedeno- úkol  zůstává ve sledování 
komise. 

• Odbor dopravy: 
Obnova značení pruhů na přechodech především v blízkosti škol a školek.Dle 
vyjádření TS bude obnova značení provedena nejpozději v průběhu prázdnin. Úkol 
zůstává ve sledování komise. 
Obnova vodorovného značení a osazení svislého značení přechodu na kruhovém 
objezdu Jeremenkova – Fibichova. Značení bylo obnoveno. 
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. Úkol zatím nevyřešen  - zůstává ve sledování komise. 
Křižovatka Zeyerova – Masarykova – odbor dopravy posoudí možnost řešení 
zlepšení viditelnosti světelné signalizace při odbočování vpravo z ul.Zeyerova na 
ul.Masarykovu . Úkol zatím nevyřešen -  zůstává ve sledování komise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Nové záležitosti  
• 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  82 m2  v  k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
  parc. č. 31/51 ost.pl.  o výměře  32 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 prodeji majetku statutárního města Olomouce. 

Jedná se o část pozemku   
parc. č. 959/17 ost.pl.  o výměře  14 m2  v  k.ú. Olomouc-Hodolany 
– žádá společnost ČEZ Distribuce a.s. – pozemek pod stavbou trafostanice při 

ul.Kavaleristů 
KMČ  souhlasí. 

 
VI. Úkoly:   
 
 
VII. Různé:  
Host komise doporučil při budování dětského hřiště u MŠ Na Bystřičce zvážit doplnění 
stromových prvků. 
 
VIII. Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 17 : 38. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00 
hod,dne 28.7.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25. 

 
Zápis vytvořil: Ing.Horáček Evžen  
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 


