
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  12.7. 2006 
 
  
 
Přítomni: Karger, Palíková, Ing.Podracký, Řezníček,  

 
 
Omluveni: Kohoutek 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí paní Palíková 
 
 
Program 

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

Hosté :  
- Městská policie – Jeremenkova ulice – pan Suchánek a pan Očenášek – nebyly žádné 

požadavky 
 
 
Přehled plnění úkolů  
 

- retardér na ul. Matěje z Janova – trvá  (ing.Puhač) 
- cyklostezka  - trvá – odpovídá  Bc.Lučanová 

 
 

Doručená pošta : 
 
-  MAJ-PR/221/2006/ Pl   ze dne 15.6.06  žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 
    parc.354 - Hodolany – 
KM Č navrhuje odložit pronájem do trvalého užívání až do rozhodnutí trasy Východní 
tangenty 
 
-  OPK/79/2935/2006/Van   ze dne 8.6.06  zvláštní užívání místní komunikace  
-  OPK/79/3164/2006/Van   ze dne  21.6.06      dtto 
-  OPK/79/2761/2006/Nan   ze dne  7.6.06        dtto 
-  OPK/79/3087/2006/Van   ze dne  15.6.06      dtto 
-  OPK/79/3118/2006/Van   ze dne  20.6.06      dtto 



-  OPK/79/2860/2006/Nan   ze dne  12.6.06      dtto  
-  ÚSO/77/650/2006/Se        ze dne  31.5.06  oznámení o zahájení územního řízení 
 
 
Projednáno : 
 

1. Stížnost občanů z ulice Na Výsluní na Autobazar – vybudované parkoviště, posunutá 
značka, vjezd do autobazaru, vytrhání obrubníků, neúnosná dopravní situace – podrobné 
seznámení se situací obdržela KMČ písemně. Občané podali stížnost na PČR a MmOl – 
odbor stavební a odbor dopravy 

2. Pan Karger seznámil pokračováním stavby kanalizační sítě –v srpnu bude započata práce na 
ulicích Farského, U stadionu, Lermontovova, U lávky, Bystrovanská a související. Dále 
informoval o II. etapě na Bělidlech – zatím není přesný termín 

3. Komise dává podnět k vybagrování řeky Bystřice mezi železničním a silničním mostek ( ul. 
Milady Horákové ) – náplavy kvůli povodním ! 

4. Komise upozorňuje na nebezpečnou situaci vzniklou dorůstáním keře před světelným 
značením – je vidět až několik metrů před ( směr z Hodolan do města před „myší dírou 

 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 h. 
 
Zapsala :  Palíková 
 
      Karel Kohoutek 
             předseda KMČ č.24 
  
                                                                        
 
Příští jednání komise bude 2.8. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 19 
. 
 
 


