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

6.4.2010 
I. Zahájení  
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 
jednání v 17:00 hod dne 6.4.2010 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 s připomínkou 
pí.Brtnové, že v zápise bylo zapomenuto opětovné uvedení nesouhlasného stanoviska 
komise s nástavbou o 3podlaží + 18parkovacích míst výměníkové stanice na ulici 
Nezvalova. KMČ informuje občany dané lokality,že staveb.povolení bylo vydáno i přes 
nesouhlas KMČ (viz zápis ze dne 3.6.2008). 
     IV. Otevřené body: 
KMČ žádá odbor dopravy o: 

• řešení zpomalení dopravy před ZŠ Hálkova z důvodu další dopravní nehody 
se školákem dne 1.3.2010 – tento požadavek trvá již 3 roky – o pomoc při řešení 
požádán nám.primátora Mgr.Ščudlík, (v kopii zasláno primátorovi). 

• instalaci zábran proti najíždění řidičů do zeleně  na rohu ulice Zeyerova (mezi 
kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce). 

• výměnu nově instalované značky zákazu zastavení za značku zákaz stání na ulici 
Křižíkova před školní družinou ZŠ Zeyerova 

• KMČ požádala odbor dopravy o pomoc při řešení špatného technického stavu na 
veřejné komunikaci, která není  ve vlastnictví  SMO před prodejnou Albert na 
rohu ul.Březinova x tř.Kosmonautů (rozbité schodiště a dlažba) 

• KMČ prosí OŽP o opravu rozbitých laviček na ul.Charkovská a před MŠ Na 
Bystřičce. 

 
V. Nové záležitosti: 
Majetkoprávní záležitosti:  

Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu  majetku statutárního města Olomouce. 
Jedná se o část pozemku  parc. č. 861/1 ost.pl.  o výměře  42 m2 v k.ú. Olomouc-
Hodolany –travnatý pás před domem Masarykova 41- za účelem zřízení šikmého či 
podélného parkovní. 

 
KMČ nesouhlasí. KMČ nepovažuje za vhodné řešit problematiku nízkého počtu 

parkovacích míst na Masarykově třídě  po malých úsecích. Tuto problematiku je 
nutno na celé třídě řešit komplexně včetně cyklostezek, bezbariérových přístupů, 
veřejné zeleně apod. 

 
 



Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  majetku statutárního města Olomouce.  
Varianta č.1 – odprodej celých pozemků 
parc. č. 17/5 ost.pl.  o výměře  5 817 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
parc. č. 19/3 ost.pl.  o výměře    423  m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
parc. č. 19/2 ost.pl.  o výměře  1 926 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
parc. č. 19/1 ost.pl.  o výměře     874 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
 
Varianta č.2 – odprodej částí pozemků a jednoho celého 
část parc. č. 17/5 ost.pl.  o výměře  4 490 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
část parc. č. 19/3 ost.pl.  o výměře    340  m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
část parc. č. 19/2 ost.pl.  o výměře  1 000 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
parc. č. 19/1 ost.pl.  o výměře     874 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko 
Jedná se o pozemky při ulici Černá cesta a Pasteurova - za účelem výstavby 

autosalonu a restaurace. 
KMČ nesouhlasí. V dané lokalitě je nejprve nutno vyřešit dopravní situaci – 

plánovaný kruhový objezd, propojení na most přes ř.Moravu na ul.VáclavaIII. 
cyklostezky apod. 

 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  majetku statutárního města Olomouce. 
Jedná se o část pozemku  parc. č. 954/1 ost.pl.  o výměře  250 m2 v k.ú. Olomouc-
Hodolany, nebo zřízení věcného břemene –chůze a jízdy přes tento pozemek.  
Jedná se o pozemek ve vnitrobloku Masarykova,Křižíkova,Na Bystřičce,Zeyerova. 
KMČ nesouhlasí s prodejem jednotlivým majitelům.Jako nejvhodnější se KMČ jeví 
nabídnout k prodeji  celý pozemek všem majitelům přilehlých nemovitostí do 
podílového spoluvastnictví. Proti zřízení věcného břemene chůze, ale nikoliv jízdy 
nemá KMČ námitky. 

KMČ prosí OŽP o doplnění a opravu laviček na novém dětském hřišti na 
ul.Blanická. 

KMČ vzala na vědomí „Sdělení připomínek k projednání“ ze dne 31.3.2010, 
které najednání komise doručil Výbor SVJ Kosmonautů 23,25 a prosí OŽP o 
vyhovění požadavků v materiálu uvedených. Tento dopis předá na OŽP  předseda 
komise prostřednictvím odboru  vnějších vztahů. 

      VI. Úkoly:    
Dne 21.4.2010 proběhne slavnostní gratulace jubilantů.KMČ se sejde tento den v 17:00 
k vyhodnocení. 
      VII. R ůzné:  
      VIII. Ukon čení  
 Předseda ukončil jednání v 17 : 55. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:00 
 hod, dne 4.5.2010 v zasedací místnosti Jungmannova 25. 
Zápis vytvořila: Jaroslava Kosová 
 
 
Zápis schválil:  Ing. Karel Šimša 


