
             KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24 
Zápis z 5.11.2008 

kmc24@mmol.cz 
 

I. Zahájení jednání KMČ 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, řídila předsedkyně KMČ 
 
II. Přítomní:  
Čamach, Palíková, Lučanová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Podracký, Schneider 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
Předsedkyně přečetla zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném znění 
 
IV. Otevřené body  
1. Oprava pamětní desky na ZŠ Řezníčkova + vybudování nové pamětní desky na památku 

ThDr. Vl. Petřka – probíhá, termín dokončení konec r.2008 
2. Oprava uvolněných plechů na lávce (mostku) přes Bystřičku mezi Hodolany a           

Bělidlama – trvá 
3. Umístění basketbalových košů na hřišti v Bystrovanské ul. !!!! 
4. Stížnost občanů na neoprávněnou manipulaci s kontejnery ze strany sdružení vlastníků 

byt. jednotek v ul. Smrčkova – řeší pan Čamach s odborem maj.právním MmOl. 
 

V. Nové záležitosti 
1.Petice občanů z ul Libušina – stav komunikace po rekonstrukci kanalizace, celková 
dopravní situace v ul – omezení rychlosti jízdy., retardéry, dopravní značka nebo umístění 
radaru na měření rychlosti oprava chodníků – předsedkyně KMČ projedná celkovou situaci 
s kompetentními osobami. 
2. Členové komise podporují občany v ul. Rolsberské a Přerovské ve snaze o rychlé řešení 
situace vzniklé Oznámením o zahájení řízení o odstranění stavby č. j. 
SmOl/PK/79/4830/2008/Pa 
3.Stížnost občanů z ul. Bystrovanské  53 -59 (kanalizace, oprava chodníků a vozovky), 
podklady k stížnosti převzala předsedkyně KMČ, projednala s panem primátorem a 
náměstkem primátora Mgr. Ščudlíkem 
4. Kontakt se zástupce MP – byl předán požadavek  na odstranění vraku auta v ul. Táborská,  
            - upozornění na hluk v ubytovně v ul. Trocnovská – trvá 
5.Prošetření rekonstrukce opravy vozovky a chodníků na území Starých Horolan a provedení 
oprav (Rejskova x Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smrčkova, Bělidelská, Hodolanská u 
Spořitelny, Karla Starého 8 atd.) – požadavek pí Hýblové 
6. Oprava nástěnky KM Č 24 v ul. Za humny - trvá 
7. Požadavek na umístění automatů na jízdenky MHD na zastávkách  v Hodolanech  a 
Bělidlech, umístění laveček v blízkosti zastávek nebo v přilehlých ulicích, které vedou 
k zastávce – komise žádá písemné stanovisko k oběma záležitostem 
8. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – havarijní stav, nebezpečí úrazu - trvá  
9.. Informace pí Hýblové:  
- sekání trávy kolem podchodu v ul. U Ambulatoria p. Chlápek a p. Doseděl  t.č. 972741801 
- oprava ul. Táborské – v 1.Q r.2009 
- jednání s INg. Steigrovou z odb. ŽP ohledně úklidu okolo samoobsluhy v ul. Hodolanská 
10. Předány podklady k jednání ohledně změn v Územním plánu 
11. - SmOl/Maj/22/3886/2008Sk – KMĆ nemá námitek 



- SmOl/Maj/22/6098/2008Sa – KMČ nemá námitek 
- SmOl/Maj/22/5331/2008/Go – KMČ nemá námitek 
- SmOl/Maj/22/6168/2007/Čí – KMČ nesouhlasí   
 
 

 
 
VII. Program p říští schůze 
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty. 
 
VIII. Ukon čení 
Předsedkyně ukončila jednání v 19.45,  
 

příští jednání KMČ č. 24 se uskuteční  3.12.  v 17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            Předsedkyně KMČ č. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 10.11.2008 
Zapsala: Lučanová 
 
 
 
 
 
 
 
 


