
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  2.2. 2005 
 

 
  
 
Přítomni: Domácí, Hloušek, Karger, Kohoutek, Palíková, Ing.Podracký, Řezníček, Ing,Schneider, 
Smékal, Viktora 

 
 
Omluveni: Navrátilová  
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí předseda komise Kohoutek Karel 
 
 
Program 
 

- zahájení 
- přehled o plnění úkolů 
- odeslaná pošta 
- doručená pošta 
- různé 
 

 
Přehled plnění úkolů z jednání dne 5.1.2004 
 

- Parkování ul. Rejskova – postoupeno MMOl 
- Hřiště na Bystrovanské ul. – předseda KMČ ve spolupráci s ing.arch.Schneiderem 

vypracovali návrh na hřiště pro starší děti o rozměrech 12 x 24 m s umělým travnatým 
povrchem a čtyřmi lavičkami - trvá 

- Parovod na ul. Bystrovanská – trvá  
- Internetové stránky – zajištění historických textů od pana Jána Kadlece ze sekce Historická 

Olomouc a proveden výběr fotek – trvá 
- Rekonstrukce ulic – do letošního plánu investic byla zařazena ul. Máchalova – trvá  
- Vjezd do firmy Tomek – postoupeno odboru dopravy k řešení 
 
 

 
Odeslaná pošta: 
 

- Dopis ohledně přemístění kontejneru na sběrovou sobotu 9.4.2005 na ulici El.Krásnohorské 
z důvodu staveniště u ulice Rejskova 



 
Doručená pošta: 
 

- č.j.ŽP/OPZ/8/2005/Jar  ze dne 3.1.2005 zvláštní užívání veř.zeleně, zábory a výk.práce 
- č.j.ŽP/OPZ/10/2005Jar  ze dne 3.1.2005  dtto 
- č.j.OPK/2/2005/Van  ze dne 5.1.2005 – povolení užívání místní komunikace 
- č.j.ŽP/OPZ/19/2005/Jar  ze dne 10.1.2005 zvl.užívání veř.zeleně, zábory a výk.práce 
- č.j.ŽP/22635/04,05/Gi  ze dne 10.1.2005 – oznámení o zahájení řízení 
- č.j.OPK/150/2005/Van  ze dne 14.1.2005 – rozhodnutí- dodatečné povolení 
- č.j.MAJ-PR/294/2004/Ženožičková  ze dne 14.1.2005 – žádost o sdělení stanoviska -  prodej 

parc.č. 784/1 -  KM Č nemá námitek (jeden člen se zdržel hlasování)  9:1 
- č.j. ŽP/OPZ/41/2005/Jar  ze dne 26.1.2005 – zvl.užívání veř.zeleně,zábory a výk.práce 
- č.j. OPK/221/2005/Van   ze dne 26.1.2005 rozhodnutí – dodatečné povolení 
- č.j. OPK/220/2005/Van   ze dne 26.1.2005    dtto 
 
 

Různé: 
 
1. Příslušníci Městské policie byli upozorněni na odstavené vraky aut, požádání o měření 

rychlosti u autobazaru Bina a kontrolu ohledně objížděk u staveb kanalizačního sběrače  
2. KMČ vyslechla stížnost občana z ulice Geisslerova – hluk z restaurace Estados( nahlášeno 

Městské policii), nedostatečné uklízení chodníků obyvatel. Občan dále žádá o řešení 
dopravní situace na ul. Geisslerova – vjezd do továrny, parkování na zelených pruzích a 
také žádá o zavedení jednosměrného provozu 
Termín : 5.3.2005                         Odpovídá : předseda komnise 

       3.    Sběrové soboty : -    9.4.2005 – místo bude upřesněno po vyjádření MMOl 
                             -  23.4.2005 – Táboritů 

       4.    Pan Smékal upozornil, že na ulici Hybešové chybí osvětlení a není prováděn ořez zeleně 
5. Změna provozu na Bělidlech – bude vyvěšeno ve vývěskách 
6. Ceny za odvoz komunálního odpadu pro rok 2005 : 492,-Kč  (462,-Kč sleva do 31.3.) 
7. Rekonstrukce jídelny Řezníčkova – v nabídkovém řízení do 22.2.2005 
8. Pan Karger informoval o proběhu staveb kanalizačního sběrače a upozornil na možné 

okamžité změny v systému objížděk dle aktuální situace 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 19.15hod 
 

 
Zapsala :  V.Palíková 
 
 
 
Příští jednání komise bude 2.3.2005 v 17.30 hod. v budově bývalé požární zbrojnice, 

                                                                              nám. E. Krásnohorské v Olomouci 
 
 
 
                                                                                                   Karel Kohoutek 
                                                                                                předseda KMČ č.24   



 
Magistrát města Olomouce 
RNDr. Jana Matzenauerová 
Vedoucí odd. odpadového hospodářství 
 
 
 
 
 
 
 
Sběrové soboty – jaro 2005 
 
 
 
 
KMČ č.24 na svém jednání  5.1.2005 projednala určení stanovišť pro jaro 2005 
a navrhuje takto : 
Bělidla : ul. Táboritů – u školy – 23.4. 
Hodolany: ul.Elišky Krásnohorské – u restaurace U Mačáků – vzhledem k dopravnímu omezení z 
důvodu stavby kanalizačního sběrače u ulice Rejskova 
 
 
   
S pozdravem           
 
 
 
 
 
 
V Olomouci, 7.2.2005 


