
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis z jednání KM� �. 24 ze dne 5.9.2007 

 
I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
viz prezence 
 
Hosté: zástupce M�stské policie Olomouc  
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání 
P�edsedkyn� p�e�etla zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném zn�ní 
 
IV. Otev�ené body  

1. Požadavek na �ast�jší odvoz t�íd�ného odpadu v ul. Táborit� a Ond�ejova – 
požadavek na navýšení po�tu kontejner� na plasty - trvá 

2. Žádost o osv�tlení ul. Barákova a zabezpe�ení ozna�ení - trvá 
3. Op�tovná stížnost na úklid p�ed samoobsluhou v Hodolanské ul. -trvá 
4. Oprava kapli�ky v ul. Libušina – zasklení okna a dve�í ( z fondu KM�) – trvá ! 
5. Oprava pam�tní desky na ZŠ �ezní�kova - trvá 
6. Odm�na skaut� 2000,- K� – doposud nep�edložili žádný doklad, který bychom 

mohli proplatit -trvá 
7. Oprava jezu u bývalého Selika – nebezpe�í úrazu – kontaktovat majitele jezu (Ing. 

Zvoní�ková, odb. ŽP)  zábradlí a svah - majitel – snad   Povodí Moravy? - trvá 
8. Odstranit nebo vym�nit vitrínu KM� v ul. Za humny – je v dezolátním stavu -trvá 
9. Oprava chodníku p�ed ZŠ �ezní�kova -trvá 
10. Na konci ul. El.Krásnohorské umístit sloupek do pr�chodu, jedná se o p�ší pr�chod 

a ne pr�jezd pro motorová vozidla - trvá 
11. Zamezit pr�jezdu motorovým vozidl�m p�es jez pod lávkou p�es Byst�ici (z ul. 

Bystrovanská do Lermontovovy a zp�t) - trvá 
12. Oprava jezu v ul. Pavelkova -trvá 
13. H�išt� u Byst�i�ky, zajistit následné kroky pro funk�nost h�išt� – vybavení, 

bezpe�nost, úklid, úprava okolí, atd. – domluvit sch�zku s Ing. Puha�em na míst� a 
domluvit se na úpravách v r.2008 – zahrnout do rozpo�tu – trvá!! 

14. Požadavek na p�emíst�ní p�echodu pro chodce od bývalého Selika (není využíván) 
blíž k mostu – sm�r chodc� do podchodu z B�lidel.V míst� je taktéž umíst�n p�ejezd 
pro cyklisty, není ovšem �ádn� ozna�en – dopravní zna�ka! Chodci �asto tento 
p�ejezd využívají. Taktéž není možné p�ejít na míst�,kde je k�ižovatka                    
M. Horákové, Divišova a Hodolanská – chybí p�echod pro chodce! Zajistit 
ozna�ení cyklostezky a p�echodu dopravními zna�kami – omezení rychlosti!!!!! 

 
V. Nové záležitosti 
1. Návrhy KM� na opravy chodník� ze zbývajících zdroj�: 
- Rejskova 9,- p�edlážd�ní chodníku 
- Purky�ova– oprava chodníku od k�ižovatky s Hodolanskou ul. 
- Bendlova, k�ižovatka z Libušiny k hospod� Na Blajchu 
2. Úprava rozpo�tu KM� na r. 2008 – beze zm�n  s dopln�ním o opravu chodníku v ul. 
Táborské 



3. Oprava uvoln�ných plech� na lávce (mostku) p�es Byst�i�ku mezi Hodolany a B�lidlama 
4. KM� žádá vyjád�ení k úklidu �erné skládky v krytu CO v ul. U ambulatoria 
5. Kanalizace  - v d�sledku vzniklých závad se posouvají termíny dokon�ení 
6. KM� žádá vyjád�ení odboru dopravy MmOl. k vypnutí sv�telné signalizace u 
Restaurace Na  pile  
7. KM� žádá stanovisko k dopravním zm�nám v MHD – soupravy nejsou v jizd.�ádech 
zna�eny bezbariérovým  logem, nejezdí žádný spoj bez p�estupu do Ne�edína, linka 41 
ne�eší výpadek tramvaje �. 5,  op�tovná žádost o umíst�ní automat� na jízdenky na 
zastávkách!  
8. Sb�rové soboty 13.10 – Vaní�kova ul, 3.11. ul. Táborit� 
9. KM� vzala na v�domí vyjád�ení ob�an�, kterých se týká výstavba „B�lidelského dvoru“ 
10. P�esunutí vitríny KM� v ul. Libušina blíž k autobazaru 
11. Umíst�ní lavi�ky v ul. Libušina – najít vhodné místo (u sladovny, u kapli�ky) 
12. Vyzvat majitele objektu  Libušina 3 a bývalé ubytovny MDO v Hodolanech k zajišt�ní 
úklidu chodník� 
13. SmOl/Maj/22/1409/2007/že – KM� nemá námitek 
14. SmOl/Maj/22/1963/2007/Sk – KM� nemá námitek 
15.SmOl/Maj/22/3797/2007/Ru – KM� žádá o nahlédnutí do sit. plánu 
 
 
VI. Úkoly 
1. P�íští jednání KM� 3.10.2007 v 17.30 v KD Jiráskova ul. 9 
 
 
VII. Program p�íští sch�ze 
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty. 
 
VIII. Ukon�ení 
P�edsedkyn� ukon�ila jednání v 19.00. 
 
 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                      P�edsedkyn� KM� �. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 7.9...2007 
Zapsala: Jitka Lu�anová 
 


