
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis z jednání KM� �. 24 ze dne 7.11.2007 

 
I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
Palíková, Hloušek, Hýblová, Karger, Kohoutek, Lu�anová, Podracký, Smékal, Schneider 
 
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. Oprava kapli�ky v ul. Libušina – zasklení okna a dve�í ( z fondu KM�) – je v 
�ízení 

2. Oprava pam�tní desky na ZŠ �ezní�kova - trvá 
3. Odm�na skaut� 2000,- K� – doposud nep�edložili žádný doklad, který bychom 

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

Zvoní�ková, odb. ŽP)  zábradlí a svah - majitel – snad   Povodí Moravy? – trvá ! 
5. Odstranit nebo vym�nit vitrínu KM� v ul. Za humny – je v dezolátním stavu -trvá 
6. Oprava chodníku p�ed ZŠ �ezní�kova -trvá 
7. 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 
8. Zamezit pr�jezdu motorovým vozidl�m p�es jez pod lávkou p�es Byst�ici (z ul. 

Bystrovanská do Lermontovovy a zp�t) - trvá 
9. Oprava jezu v ul. Pavelkova -trvá 
10. 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 – p�edáno na odbor dopravy 

11. Návrhy KM� na opravy chodník� ze zbývajících zdroj�: 
 Rejskova 9,- p�edlážd�ní chodníku : bude opraveno do konce r. 2007 

         16. Oprava uvoln�ných plech� na lávce (mostku) p�es Byst�i�ku mezi Hodolany a      
     B�lidlama - trvá 

17. KM� žádá vyjád�ení k úklidu �erné skládky v krytu CO v ul. U ambulatoria 
18. Vyzvat majitele objektu  Libušina 3 a bývalé ubytovny MDO v Hodolanech k   

     zajišt�ní   úklidu chodník� 
 

V. Nové záležitosti 
 
1. Bystrovanská ul. a ul. Lermontovova  a taktéž v ul. Táborské – o�ezání strom�: pí Hýblová 
bude kontaktovat odbor ŽP a žádat o zajišt�ní 
2. KM� žádá o zm�nu dopravního zna�ení v ul. Jiráskova a Smr�kova (lokalita kolem 
kostela). Tyto ulice jsou nákupními zónami pro místní obyvatele – je zde problém 
s parkováním. Návrh KM� – zúžit zelené pásy u chodník� a vytvo�it parkovací místa. 
3. Do konce roku 2007 prob�hne oprava nebo vým�na všech výv�sných sk�ín�k KM� na 
celém území m�sta. 



4. Pan Karger informoval o situaci kolem odvod�ovacího kanálu „Adamovka“  sm�rem do 
Byst�ice (na stran� B�lidel): kolem b�ehu nebude vytvo�en chodník pro p�ší. Sou�asný 
stav je definitivní, pro další úpravy musí být nový projekt. 
5. Pan Hloušek  - tlumo�il požadavek obyvatel z ul. Hodolanská (u �s.spo�itelny) na výsadbu 
stromk� po rekonstrukci kanalizace 
6. Požadavek na MP – kontrola povolené rychlosti v ul. Libušina a Prokopa Holého. 
7. Požadavek na DPMO a.s. – zajistit podél bezpe�nostní zábradlí na tramvajovém ostr�vku 
naproti ZŠ Hodolanská – je zde velký provoz a instalovat na zastávkách v lokalit� Hodolany a 
B�lidla automaty na jízdenky na MHD. 
7. SmOl/Maj/22/3182/2007/Ji – KM� souhlasí 
 
 
VI. Úkoly 
1. P�íští jednání KM� 5.12.2007 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 12.11.2007 
Zapsala: Jitka Lu�anová 
 
 
     
 


