
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis �.7.z 2.7..2008 

kmc24@mmol.cz 
 

I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
 
Palíková - omluvena 
�amach, Lu�anová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
Byl p�e�ten zápis minulého  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 : KM� nebude platit ze svého rozpo�tu,  pam�tní deska by se m�la stát 
majetkem SMOl  a ten opravu uhradit  (pam�tní desku nechala vystavit Jednota SPB 
Olomouc za p�isp�ní školství – nástup. organizace �eský svaz bojovník� za svobodu, 
t�. 1.máje 803/1, t.�. 585 223 986 – ti nemají peníze na opravu) Uk. Pan Karger bude 
ješt� kontaktovat poslance J. Gottwelda 

2. Oprava uvoln�ných plech� na lávce (mostku) p�es Byst�i�ku mezi Hodolany a      
     B�lidli – trvá 

3. KM� žádá o písemné vyjád�ení odbor ŽP k úklidu �erné skládky v krytu CO 
v ul. U ambulatoria!!! Pan Slíva z odboru ochrany MmOl, p�islíbil, že bude úklid 
krytu zajišt�n do  t ý d n e. 

4. Požadavek na umíst�ní odpadkových koš� kolem Byst�i�ky komise na tom trvá /bude 
provedeno místní šet�ení/ , koše jsou umíst�né v ul. Táborit� 

5. Požadavek na umíst�ní na Ostravské ul. tabuli s upoutávkou na podchod k nádraží 
6. KM� navrhuje �ešení malých oprav chodník� na území Starých Horolan a B�lidel po 

setkání zástupce komise s kompetentním pracovníkem Technických služeb m�sta 
Olomouc a provedení osobní prohlídky postižených míst. (Rejskova x Táborská, 
Sladkovského, Ostravská x Smr�kova, B�lidelská, Hodolanská u Spo�itelny, Karla 
Starého 8 atd.) 

7. Umíst�ní basketbalových koš� na h�išti v Bystrovanské ul. !!!! 
8. Požadavek na MP – umíst�ní radaru na m��ení rychlosti v ul. Libušina 
9. V ul. U Ambulatoria  
 - oprava cyklostezky po celé délce až po ul. Jeremenkova 
 - vy�ešit stání a parkování motorových vozidel – návšt�vníci zdr. st�ediska parkují na 
    nezpevn�ném travnatém pásu podél Byst�ice 
10. Oprava dopravní zna�ky v ul. Libušina - zákaz stání -je vyvrácená!! A špatn� 

provedená (zbyte�n� dlouhá na tak malé základy) 
11. Stížnost ob�an� na neoprávn�nou manipulaci s kontejnery ze strany sdružení vlastník� 

byt. jednotek v ul. Smr�kova – �eší pan �amach s odborem maj.právním MmOl. 
 

V. Nové záležitosti 
 



1. Požadavek na umíst�ní  pam�tní desky ke 100 let�m od narození ThDr. Vl. Pet�eka  
(p�edsedkyn� KM� bude jednat s primátorem m�sta, podá informace na p�íštím jednání) 
2. Roh ul. Mili�ova a Na Zákop� – odstran�ní vraku os. automobilu – je v �ešení policii 
�R(m�sí�ní lh�ta) 
3. Upozorn�ní na nedostate�nou údržbu d�tského h�išt� v ul. Bystrovanská – pan 
Karger bude volat  �editeli m�stských les� Ing. Šimkovi 
 
VII. Program p�íští sch�ze 
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty. 
 
VIII. Ukon�ení 
Jednání bylo ukon�eno v 19.30,  

 
-  
 

P�íští jednání KM� �. 24 se uskute�ní až 3.9.  v 17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            P�edsedkyn� KM� �. 24 
 
 
V Olomouci 7.7.2008 
Zapsala: Lu�anová 
 
 
 
 
 


