Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3.11.2009
I. Zahájení
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 3.11.2009 v zasedací místnosti Jungmannova 25.
II. Prezence
Přítomni: viz prezenční listina
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen.
IV. Otevřené body
V. Nové záležitosti
Majetkoprávní záležitosti:
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.
Jedná se o pozemek parc. č. 92/3 ost.pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Olomouc-město –
za účelem umístění orientační tabule pana MVDr.Vaďury.
KMČ souhlasí.
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.
Jedná se o pronájem prodejních stánků v přednádražním prostoru.
1 – vyjádření k jednotlivým žádostem o pronájem
a) Tabák Profit – prodej tiskovin,tabáku
b) Jan Grézl - prodej občerstvení
c) Bc.Libor Mazáč – prodej káva-čaj
d) Ing.Eldar Iljasov - prodej rychlého občerstvení – gyros apod.,prodej pečiva
e) Martin Krampala - prodej rychlého občerstvení
f) Ing.Jan Bartoš - prodej občerstvení
g) Dočkal,Šumná - prodej tiskovin,tabáku
KMČ nemá k žadatelům výhrady
2- stanovisko k sortimentu
vhodný – občerstvení,pečivo,tiskoviny,tabák,cukrovinky,nealko,květiny
nevhodný – alkoholické nápoje
3- typ stánku
KMČ souhlasí s navrženým typem i s možností umístění reklamy pronajímatele
na stánku.

Zimní čištění chodníků:
KMČ projednala návrh zimního čištění chodníků – s rozsahem udržovaného
území souhlasí a žádá o doplnění dvou frekventovaných úseků:
Zadní trakt Jungmannova 18,20,22 – vedle PVT „náměstíčko“ směrem do
tř.Kosmonautů.
Průchod z ul.Kaštanová od Olfeda k OD Senimo.
Jízdní řád linky č.13:
KMČ projednala bez připomínek jízdní řád linky č.13.
Prodloužení časového intervalu pro pěší:
KMČ žádá odbor dopravy o prodloužení časového intervalu pro pěší na
přechodech pro chodce na tř.Kosmonautů – jak u prodejny Albert tak na křižovatce
Vejdovského.
Dohled městské policie:
KMČ žádá městskou policii, aby dle svých kapacitních možností zabezpečila
dohled v dopoledních hodinách v blízkosti středních škol a ve večerních hodinách
na nově vybudovaném děstkém hřišti na ul.Blanické – před celním úřadem.
Doplnění odpadkových košů:
KMČ žádá odbor životního prostředí o doplnění odpadkových košů a košů na
psí exkrementy na tř. Kosmonautů.
VI. Úkoly:
VII. Různé:
Informace o nedostatku finančních prostředků na realizaci stavebních úprav
(zábradlí) sídla KMČ Jungmanova 25 od SNO.
KMČ přijala stížnost občanů na špatně provedenou opravu autobusové
zastávky Na Špici (směr hl.nádraží), kde zůstávají nevyřešené odtokové
poměry vody. KMČ prosí o předání této informace na příslušný odbor
SMO.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17 : 40. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00
hod, dne 1.12.2009 v zasedací místnosti Jungmanova 25.

Zápis vytvořila: PaedDr.Blaťáková Jarmila
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

