
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  5.1.2005 
 
 
 
Přítomni: Domácí, Hloušek, Hloužek, Karger, Kohoutek, MUDr.Krejčí, Palíková, Ing.Podracký, 
Ing,Schneider, Viktora 

 
Omluveni: Navrátilová, Řezníček, Smékal 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod. , řídí předseda komise Kohoutek Karel 
 
Program 
 

- zahájení 
- přehled o plnění úkolů 
- odeslaná pošta 
- doručená pošta 
- různé 

 
Přehled plnění úkolů z jednání dne 1.12.2004 
 

- s ing. Hoppem byla konzultována petice občanů z ulice Matěje z Janova – dopravní situace 
bude řešena spolu s novým obchvatem Bělidel a křižovatkou „ Na pile“ –  

      KM Č doporučuje toto řešení. 
 

Odeslaná pošta 
 
Doručená pošta 
 

- č.j. OPK/5882/2004/Ši  ze dne 29.12.2004- úplná uzavírka  
- č.j. OPK/5876/2004/Va ze dne 28.12.2004- zvláštní užívání místní komunikace 
- č.j. OPK/5877/Va ze dne 29.12.2004- dtto 
- č.j. OPK/5803/2004/Va ze dne 22.12.2004- dtto 
- č,j, OPK/5434/2004/Va ze dne 2.12.2004- dtto 
- č.j. OPK/5613/2004/Va ze dne 10.12.2004- dtto 
- č.j. OPK/5587/2004/Va ze dne 22.12.2004- dtto 
- č.j. OPK/5524/2004/Va ze dne 9.12.2004- dtto 
- č.j. OPK/5780/2004/Va ze dne 23.12.2004- dtto 
- č.j. ÚSO/1980/2004/Se ze dne 20.12.2004- zahájení územního řízení- parc.č. 120/40 a 202/1 

-novostavba rodinného domu- KM Č nemá námitek 
- č.j. MAJ-EM/222/2004 ze dne 2.12.2004- pronájem majetku města – parc.č. 999 – 

zeleninová zahrádka – KM Č nemá námitek 
- č.j.MAJ-PR/245/2004/Ženožičková ze dne 7.12.2004- prodej majetku města –parc.č.704- 

zřízení příjezdové cesty – KM Č nemá námitek 
 



Různé  
 
1. Policie informovala o stížnosti občanů na ulici Rejskova na špatné parkování automobilů 
2. Představil se nový předseda KMČ č. 24  pan Karel Kohoutek 
3. Rozpočet KMČ na rok 2005 je 100.000,- Kč 
4. Předseda podal návrh na nového člena komise – paní Jitku Lučanovou . KMČ jednohlasně 

souhlasila – návrh bude schvalovat rada města 
5. Předseda stanovil priority pro činnost komise na rok 2005: 

- srovnat a upravit zelenou plochu naproti dětskému hřišti – U Bystřičky - popř. přidat lavičky 
Termín : 7/2005     Odpovídá : předseda 

- informovat se na odboru investic o možnosti odstranění – zakopání do země – parovodu na 
Bystrovanské ulici 
Termín : 5.2.2005   Odpovídá : předseda 

- připravit zavedení internetových stránek 
Termín : 5.2.2005   Odpovídá : předseda 

- bude se vyvíjet tlak na příslušné odbory – týkající se rekonstrukce ulic Na Rolsberku, 
Máchalova a Za humny a Stará Víska 
Termín :  průběžně   Odpovídá : předseda 

6. Žádost paní Švancarové o přešetření odejmutí dopravního značení – zákazu vjezdu vozidel nad 
3,5t do ulic Želivského a Stará Víska – vjezd do firmy Tomek 
KM Č doporučuje obnovení značek 

7. Statutární město vyhlašuje termín do 31.1.2005 pro žádosti o veřejnou finanční podporu           
z  rozpočtu města 

8. Upozornění na změny cen časových jízdenek DPMO od 1.2.2005 
9. Informace o stavbě kanalizačního řádu – pan Karger – bude vyvěšeno ve vývěskách.         

Komise žádá o zveřejňování postupu prací na kanalizačním řádu v Radničních listech.        
Telefon stavebního dozoru pro sběrač F,G – Daniel Ludín – 777 832 807  

10. Pan ing.arch. Schneider informoval o změně zařazení areálu bývalých sladoven (nyní fa 
Trimex) – z průmyslové zóny na zónu bytovou 

 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20.00hod. 
 
 
Zapsala : V.Palíková 
 
 
 
Příští jednání komise bude 2.2.2005 v 17.30 hod. v budově bývalé požární zbrojnice, 

                                                                                nám. E. Krásnohorské v Olomouci 
 
 
 
 
         Karel Kohoutek 
                 Předseda KMČ č.24 
                                                                                                     


