
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  5.10. 2006 
 
 
 
Přítomni: Karger, Palíková, Hýblová, Kohoutek, Hloužek, MUDr.Krejčí, Řezníček, Ing.Schneider, 
Smékal, 
 
Omluveni: Kohoutek 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí  předseda KMČ paní Palíková 
 

 
 

Hosté :  
- Městská policie – Jeremenkova ulice –  pan Suchánek  - byl informován o požadavcích komise 

na umístění zákazu zastavení na ul.Bělidelská – několikanásobná urgence obyvatele Bělidelské 
ulice pana Teichmana – předána písemná žádost 

- Zastupitel města Olomouce pan Jiří Martinák – upozornil komisi na absenci dopravního značení 
v úseku Farského, Lermontovova, Purkyňova, okolo mrazíren – viz níže projednávání KMČ 

 
 
Přehled plnění úkolů  
 
- retardér na ul. Matěje z Janova – trvá  (ing.Puhač) 
- cyklostezka  - trvá – odpovídá  Bc.Lučanová 
- opětovný požadavek o předvedení plánů na rekonstrukci ulice Stará Víska – komise pověřila 
členku paní Hýbovou o osobní urgenci a jednání na MMOl – trvá 

- připomenutí požadavku ze zápisu z července 2006 bod 3 – odstranění nánosu v Bystřici ( silné 
nánosy) – předseda bude zvlášť informovat ing. Zapletala z odboru ochrany přírody 

- neřešený problém splavu  - trvá 
 
Doručená pošta : 
 
- Maj/22/2938/2006/Číhalová  ze dne 7.9.2006 sdělení stanoviska – KM Č nemá námitek 
- Zápis z kontrolního dne 5.9.06 –budování stokové sítě 
- Zápis z 16.výrobního výboru z 22.8.06 – budování stokové sítě 
- OPK/79/4637/2006/Van  ze dne 5.9.06 – zvl.užívání místní komunikace 
- OPK/79/4665/2006/Van  ze dne 5.9.06 -   dtto 
- OPK/79/4785/2006/Ši  ze dne 6.9.06 -      dtto 
- OPK/79/4742/2006/Van  ze dne 7.9.06     dtto 
- OPK/79/4743/2006/Van  ze dne 7.9.06     dtto 
- OPK/79/4786/2006/Van  ze dne 5.9.06     dtto 
- OPK/79/4773/2006/Van  ze dne 6.9.06     dtto 
- ŽP/55/15864/2006/Jar  ze dne 4.9.06 – zvl.užívání veřejné zeleně, zábory a výk.práce 
 



 
Projednáno : 
 

1. KMČ žádá  o posouzení a projednání dopravní situace ing. Hoppa v oblasti ulic Farského, 
Purkyňova,Lermontovova, okolí YMCA a mrazíren  (stopka od garáží na Lermontovovu)  – 
chybí dopravní značení hlavních ulic a vzniká nebezpečí kolizí. Komise jednala na podnět 
zastupitele města Olomouce pana Martináka a jeho návrh odhlasovala ( zdržel se pouze ing. 
Schneider)¨ 

2. p.Hýblová upozorňuje na velkou prašnost a velmi špatné parkování vozidel stavby 
(nemožnost projetí) na ulici Trocnovská 

3. obyvatelé Bělidel urgují  označení nového hlavního průtahu trasy na Šternberk- p.Puhač 
4. komise upozorňuje na stav dětského hřiště – vyhořelá konstrukce, nepořádek, zarostlé, chybí 

odpadkové koše 
5. občané poukazují na nepořádek na zeleném pásu u samoobsluhy SANA na Hodolanské ulici 
6. KMČ žádá pana Mgr.Puhače o zpětnou vazbu 
7. pan Hloužek předal kopii petice občanů za opravu chodníku na ul. Farského u Husova sboru 

 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 h. 
 
Zapsala :  Palíková 
                                                                                                                    Karel Kohoutek 
                  Předseda KMČ-24 
 
 
   
                                                                        
 
 
Příští jednání komise bude 1.11. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9 
. 
 
 


