
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis �.2 ze dne 6.2.2008 

I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
Palíková, Hloužek, Hýblová, Karger, Podradský Lu�anová, Kohoutek , Smékal, �amach, 
Host: �len ZMO: Jan Gottwald 
 
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 pam�tní desky na ZŠ �ezní�kova p�edáno k vy�ízení na p�íslušný odbor MMOl 

prost�ednictvím pana poslance 
2. Projednané koncep�ní body s poslancem: 

- KM� p�edloží na  odbor KaR žádost o provedení studie pr�jezdnosti a parkování 
v ul. Jiráskova 

- Oprava splavu – p. Gottwald p�islíbil vyvolání sch�zky ohledn� oprav zábradlí a 
beto.zábran s radním JuDr.Majorem a Ing. Machalí�kem (odbor investic) 

- KM� zašle dopis na Správu les� – pan Holásek – údržba h�išt�, �erné skládky, 
pro�ez d�evin 

- �lenové KM� na p�íštím jednání sepíšou seznam ulic, které pot�ebují opravit – dle 
priorit 

- znovu zavedení tram. linky �. 5 a umíst�ní automat� na jízdenky na B�lidlech a 
v Hodolanech není v plánu 

 
3. Požadavek na opravy  chodník�: 
  p�ed ZŠ �ezní�kova –trvá,  
 další opravy: Hodolanská ul. u p�echodu pro chodce (v místech no�ního klubu) 
                        P�edlážd�ní chodník� roh Hodolanská a Purky�ova (bývalá ubytovna 
   Mor.divadla) 
4. Oprava jezu v ul. Pavelkova –trvá 
5. Oprava uvoln�ných plech� na lávce (mostku) p�es Byst�i�ku mezi Hodolany a           

B�lidlama – trvá 
6. KM� žádá o písemné vyjád�ení odbor ŽP k úklidu �erné skládky v krytu CO v ul.  
      U ambulatoria!!! 
7. Vyzvat majitele objektu  Libušina 3 a bývalé ubytovny MDO v Hodolanech k        

zajišt�ní   úklidu chodník� 
 

V. Nové záležitosti 
1. RMO schválila vybudování osv�tlení v ul. Barákova 
2. Požadavek na umíst�ní na Ostravské ul. tabuli s upoutávkou na podchod k nádraží 
3. Požadavek na umíst�ní cedulí a odpadkových koš� na psí exkrementy kolem Byst�i�ky   
    - volný pohyb ps� 
4. Zm�na dopravního zna�ení – a)zm�na p�ednosti v jízd� Libušina a U panelárny 
        b) ozna�ení „severního spoje“ ve sm�ru na Lipník od p�íjezdu 
            z ul. Rohá�e z Dubé  
5. SmOl/ŽP/55/26643/2007/Sk – KM� bere na v�domí 



6. SmOl/ŽP/55/289660/2007/Poš – KM� bere na v�domí 
7. P�ipomínky pí Hýblové – úklid p�ed samoobsluhou , pro�ez a úklid   v zeleni 
          -  odstran�ní stavební bu�ky v Hodolanské ul.  – majitel zajistí 
 
VII. Program p�íští sch�ze 
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty. 
 
VIII. Ukon�ení 
P�edsedkyn� ukon�ila jednání v 18.30, p�íští jednání 5.3. v 17.30 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            P�edsedkyn� KM� �. 24 
 
 
V Olomouci 13.2.2008 
Zapsala: Jitka Lu�anová 
 


