
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  10. 1. 2007 
 
  
 
Přítomni: Hloušek,Hýblová, Karger, Kohoutek, Krejčí, Navrátilová, Palíková, Ing.Podracký, 
Řezníček, Smékal 

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

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

Hosté :  
• občané z ulice Máchalova si stěžují na nedokončenou rekonstrukci ulice  -  

- KMČ žádá odbor investic o stanovisko a sdělení termínu !!!!!!  
 
 
 
 
 
Přehled plnění úkolů  
 
 
• ze zápisu ze dne 1.11. 2006 – úklid okolí ambulatoria a také samoobsluhy v Hodolanech 
• bod 3/ z 6.12.2006 -  pan Karger informoval stavbyvedoucího 
• bod 5/ z 6.12.2006 – trvá 
• ze dne 6.9.2006 – předláždění chodníku – trvá 
• žádost o odstranění pískoviště u ulice Průchodní ( je zdemolované ) 
• žádost o výměnu skříňky Za humny 
  
 
 
 
 



Doručená pošta : 
 

- ŽP/55/22165/2006/Jar ze dne 4.12.2006  zvláštní užívání zeleně, zábory a výk.práce 
- ŽP/55/22856/2006/Jar ze dne 11.12.2006      dtto 
- ŽP/55/22591/2006/Jar ze dne 11.12.2006      dtto 
- OPK/79/6957/2006/Van  ze dne  14.12.2006   zvláštní užívání místní komunikace 
- OPK/79/6894/2006/Van  ze dne  14.12.2006               dtto 
- OPK/79/6857/2006/Van  ze dne  5.12.2006                 dtto 
- OPK/79/6784/2006/Van  ze dne  6.12.2006                 dtto 
- OPK/79/6651/2006/Van  ze dne  28.12.2006               dtto 
- OPK/79/6641/2006/Van  ze dne 30.11.2006                dtto 
- OPK/79/5033/2006/Kr  ze dne  30.11.2006     stavební povolení – rekonstrukce 

komunikace 
- OPK/79/6640/2006/Ši  ze dne 28.11.2006       úplná uzavírka místní komunikace 

      -     Ol-PO/21/2006/Fú  ze dne 14.12.2006  - komentováno v bodě 3. 
 
Projednáno : 
 
 
1. Žádost ing.Motyčky na vybudování veřejného osvětlení z důvodu bezpečnosti na ulici 

Barákova byla předána Mgr.Puhačovi k vyřízení 
2. Ve věci stavby firmy Hornbach – všechna odvolání byla zamítnuta a bylo vydáno stavební 

povolení 
3. Občané žádají o vybudování malého parkoviště u kostela na ulici Farského – bylo 

sděleno, že výstavba parkoviště nelze spojit se stavbou kanalizačního řadu  - KM Č proto 
doporučuje zřízení malého parkoviště z rozpočtu města, jako samostatná akce 
schválená RMO 

4. KMČ upozorňuje na přejezd nákladních i osobních aut (staveniště kanalizace) přes 
Bystřici na ulici Prokopa Holého  

5. KMČ také poukazuje na vznik nové černé skládky na nezpevněné odbočce  z ulice Jana 
Koziny naproti  připojení ulice Milíčové –  jedná se o stavební odpad !    

 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00hod 
 
Zapsala :  Palíková 
 
                                   Karel Kohoutek 
                                            předseda KMČ č.24 
  
                                                                        
 
Příští jednání komise bude 7. 2. 2007 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9 
 
 


