
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
5.10.2010 

 
I. Zahájení a prezence 
 
Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné 

jednání v 17:00 hod v zasedací místnosti Jungmannova 25. Prezence viz prezenční 
listina
 
 

II.  Schválení zápisu z minulého jednání 
 
Přijat zápis z minulého jednání dne 7.9.2010  
 
 

III.  Splněné body 
 

Odbor životního prostředí : 
• kontrola výšky nově vysazených křovin u výjezdu z parkoviště před poštou 

Olomouc 2 – svým vzrůstem omezuje pohled vlevo na blížící se vozidla – 
splněno. 

 
     IV.     Otevřené body: 
 
Odbor dopravy : 

• instalace zábran proti najíždění řidičů do zeleně na rohu ulice Zeyerova (mezi 
kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce) - požadavek z 5.1.2010– bod trvá 

• oprava chodníku, spojujícího ul. Zeyerovu s mostem pro pěší přes řeku 
Bystřičku (podél plotu MŠ Na Bystřičce) - v plánu TSmO v měsíci říjnu  

• oprava chodníku v ul.Zeyerově – havarijní stav před sudými čísly 12 – 18 - 
bod trvá 

• oprava  resp. okolními obyvateli navrhovaná oprava a úprava chodníku ve 
vnitrobloku Jeremenkova-Masarykova-Vrchlického (naproti pošty Olomouc 2) 
- požadavek z 27.7.2010 – po místním šetření, svolaném MmOl na 21.9. za 
účasti všech dotčených stran, přijaty závěry k úpravě stavu počátkem roku 2011 
– z pohledu KMČ bod trvá 

• oprava chodníku před Charkovská č.6 – příchod  k praktickému lékaři - 
požadavek z 7.9.2010 - bod trvá 

• obrácení jednosměrné ulice Na Bystřičce – úsek Jeremenkova-Zeyerova do 
stavu před úpravami přednádražního prostoru tj. průjezd z ulice Zeyerova na 
ulici Jeremenkova – obousměrnost Zeyerovy po Blanickou vzhledem 



k parkování po obou stranách komplikuje práci TSmO i rodičů, přivážejících 
děti do MŠ včetně zahuštění provozu na Masarykově ul. v křížení 
s Jeremenkovou ul. při odbočování vlevo - požadavek z 7.9.2010 - bod trvá 

 
Odbor život.prostředí : 

• instalace odpadkového koše (tyčový s horním cigaretovým sběračem) do 
travnatého pásu na roh ulice Božetěchova za křížením s ulicí Jungmanovou (na 
straně SPŠE a VOŠE) - požadavek z 4.5.2010 - bod trvá 

• provedení ořezu křovin ve vnitrobloku Jeremenkova - Masarykova – 
Vrchlického - požadavek z 27.7.2010 - bod trvá 

• zamezení parkování v zeleném pásu na ulici Kaštanová naproti domu čp. 3 ve 
spolupráci s Městskou policií (zákazníci cyklocentra) – za sucha prašnost, za 
mokra rozježdění a bláto na vozovce – zástupci Městské policie upozornili 
provozovatele cykloservisu a nadále budou kontrolovat. 

 
 

     V.     Požadavky MmOl  k projednání: 
 
Nebyly žádné požadavky k vyjádření. 

 
 

VI.    Nové požadavky KMČ :  
 
Odbor dopravy : 

• zahrnout do plánu zimní údržby  křižné protahování a solení průchodů na 
ulici Kosmonautů v prostoru vedle budovy PVT a to ve směru Božetěchova – 
PVT a Kosmonautů – Jungmanova ( k bistru U rampy) 

• oprava propadlého chodníku ve vnitrobloku Kaštanová 9 (u Senima) 
• oprava chodníku zastávky MHD na ulici Jeremenkova před autosalonem 

MAZDA-louže bránící nástupu  – rekonstrukce prováděna před cca 1 rokem 
(reklamace ??)   

• úprava vodorovného značení na ulici Jeremenkova 
• doplnění žlutého vodorovného značení na ul.Hálkova v křížení s ulicí  

Jungmanovou (v Jungmanově vyznačeno před cca 14 dny) 
• opatření k zamezení parkování vozidel v oblouku křižovatky Zeyerova – 

Nezvalova ( u MŠ Zeyerova) 
• opatření k zamezení parkování vozidel v ul.Vrchlického před průchodem na 

Masarykovu – parkující brání odvozu komunálního odpadu vozidly TsmO 
• odstranění zákazové značky v ul.Hálkova před křížením s Jungmanovou ve 

směru k tř.Kosmonautů 
 
 
 
 



Odbor život.prostředí : 
• instalace odpadkového koše (tyčový s horním cigaretovým sběračem) do 

travnatého pásu na roh ulice Božetěchova za křížením s ulicí Jungmanovou (na 
straně SPŠE a VOŠE) - požadavek z 4.5.2010 - bod trvá 

• provedení dendrologického posouzení a prořezu jasanové aleje na spojce 
křižovatky Pasteurova-Jeremenkova  – Klášterní Hradisko 

• ořez stromu v ul.Hálkova před křížením s Fibichovou ve směru k ul. Kosmo-
nautů – větve brání pohledu na svislé dopravní značení.  

 
Odbor koncepce a rozvoje : 

• dětské hřiště vnitroblok Kaštanova – na základě požadavku rodičů žádá 
KMČ o doplnění nově instalovaného mobiliáře o prvky pro věkovou skupinu 6 
– 14 let . Současně žádáme o opravu nového pružinového posezení – uvolněný 
úchyt. 
Pro odstranění nadbytečných sušáků ve  vnitrobloku je potřebný písemný 
požadavek majitelů nemovitostí, směrovaný k OŽP MmOl nebo KMČ. 

 
 
         VII.   Různé:  

  
   Vzhledem ke kompetenční neznalosti žádá KMČ odb.vnějších vztahů o zjištění 
a následné sdělení příslušnému odboru MmOl požadavek zabývat se zákazem 
výlepu inzerátů a dalších materiálů na nové sloupy a skleněné plochy v předná-
dražním prostorua návazně kontrolou jeho dodržování. 
 
 

 
          VIII.  Ukončení  
 

Jednání ukončeno v 18 : 35. Příští jednání KMČ se bude konat dne 2.11.2010 
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Jungmannova 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Kosová 
ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14 


