
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 

     Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  1.3. 2006 
 
 
 
Přítomni: Hloušek,Hýblová, Karger, Mudr.Krejčí, Bc.Lučanová, Palíková, Ing.Podracký, Řezníček, 
Viktora, 
 
Omluveni: Hloužek, Smékal, Kohoutek 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí v.z. V.Palíková 
 
Program: 

- zahájení 
- hosté 
- přehled o plnění úkolů 
- projednáno 
- doručená pošta 

 
Hosté : 
 

- Městská policie 
- Obyvatelé ulice Bendlova, Táboritů, Bělidelská, Jana Koziny 

 
 
Přehled plnění úkolů: 
 

- budova bývalé ubytovny Moravského divadla - trvá  
- retardér na ul. Matěje z Janova – trvá  (ing.Puhač) 
- cyklostezka  - trvá – odpovídá  Bc.Lučanová 
- KMČ upozorňuje opět na chybějící označení přechodu u školy na ulici Hodolanská – vzniká 

tím velmi nebezpečná dopravní situace ! - trvá 
- komise stále neobdržela vyjádření na žádost občanů o umístění zákazu parkování v prvních 

10 m na ulici Bělidelská od ulice Pr.Holého – trvá 
 
 
Projednáno: 
 

1. Zástupci Městské policie byl upozorněni na opětovné a neustálé porušování 
dopravních předpisů – jednosměrné ulice Prokopa Holého a Bří Wolfů, Na zákopě a 
Jana Koziny -  obyvateli těchto ulic, kteří  přišli na jednání KMČ. MP ubezpečila 
komisi o častých  kontrolách této oblasti 

2. Občané z ulice Táboritů požadují zvýšení informovanosti o zamýšleném řešení 
situace v oblasti ulic Táboritů, Bendlova, Bělidelská. Upozorňují na nevhodnost 
řešení s dvěma křižovatkami u školy. Paní Bc.Lučanová navrhuje koncepční řešení 
celé situace – pan předseda Kohoutek zjistí na odboru investic MMOl další postup   



a komise zajistí větší informovanost obyvatel. Občané Bělidel také nesouhlasí 
s kácením stromů a rušením zelených ploch pro zbudování parkovacích míst. 

3. Paní Hýblová opět upozornila na chybějící označení přechodu u školy v Horolanech, 
byla upozorněna i MP  

4. Obyvatelé z ulice Bendlova stále nedostali vyjádření ve věci žádosti o umístění 
zákazu stání na úseku 10 m od ulice Prokopa Holého, dále byla MP upozorněna na 
parkování na chodníku a ve vjezdech na ulicích Kozinova a Bělidelská. Příslušníci 
městské policie žádají v těchto případech o volání na linku 156 a přislíbili kontrolu 

5. Paní Hýblová a další členové komise žádají o představení plánů na přestavbu ulic 
Stará Víska a Táboritů 

6. Občané Hodolan a Bělidel by uvítali zdvojení obsahu kontejnérů na papír. Na ulici 
Jana Koziny a Táborská je kontejner stále přeplněný a papír je uložený na zemi 
okolo.  

7. KMČ č. 24 upozorňuje na nedostatečný úklid na ulici Hodolanská u samoobsluhy a 
U ambulatória u bývalého krytu 

8. Komise byla seznámena s čerpáním financí v loňském a letošním roce pro KMČ 
9. Ve vývěskách budou umístěny informace Odboru ochrany o mimořádných 

veterinárních opatřeních a realizace některých předběžných protipovodňových 
opatření, dále plán sběrových sobot na 2006 

  
 

Doručená pošta : 
 

- Dopis ředitele MP Bc.Skalického o personálních změnách ve vedení MP 
- Pozvánka na přednášku sekce Historická Olomouc 
- Stanovisko ke směně pozemku 10/1 – KMČ nemá námitek pokud je pozemek 

v územním plánu jako stavební, pokud je veden jako veřejná zeleň – komise nesouhlasí 
- Pozvánka TS na jednání 16.3.2006 
- ŽP/23308/05/06/Poš ze dne 25.1.2006 prodloužení platnosti stavebního povolení 
- SmOl/ŽP/55/2296/2006/Jar  ze dne 8.2.2006  - zvláštní užívání 
- SmOl/OPK/79/684/2006/Van  ze dne 17.2.2006 - dtto 

 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod 
 
 
 
 
Zapsala :  Palíková 
 
 
      Karel Kohoutek 
             předseda KMČ č.24 
 
 
                                                                        
 
Příští jednání komise bude  5. 4.  2006  v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9 
 



 
 


