
KOMISE  MĚSTSKÉ   ČÁSTI     č. 24 
 
 
 

      Zápis z jednání KMČ č. 24 ze dne 3. 3. 2005 
 
 
Přítomni: Hloušek  Mojmír, Karger Miroslav, Kohoutek Karel,  MUDr. Krejčí Jiří,  
Navrátilová Ladislava, Ing. Podracký Vlastimil, Řezníček Jan, Ing. arch. Schneider Otto, 
Smékal Jiří, Viktora František, 
 
 
Omluveni:  Alenka Domácí, Petr Hloužek,  Palíková Vladimíra, Ing. arch. Schneider Otto, 
 
 
Jednání  bylo zahájeno v 17.00 hod., řídí předseda Kohoutek Karel 
 
Program:  
 
- zahájení 
- přehled o plnění úkolů 
- odeslaná pošta 
- doručená pošta 
- různé 
 
 
Přehled plnění úkolů z jednání dne 2. 2. 2005 
 
- hřiště na Bystrovanské ul.-  předseda KMČ ve spolupráci  s ing. arch. Schneidrem   
      vypracovali návrh na hřiště pro starší děti  o rozměrech 12 x 24 m s umělým travnatým 
      povrchem a čtyřmi lavičkami – trvá 
- parovod na ul. Bystrovanské – po jednání se společností Dalkia, Česká republika,a.s., 

Olomouc nelze parovod přeložit, lze pouze požádat o  výsadbu dřevin  Správu lesů, Ing. 
Šimka, aby provedli výsadbu tak, aby parovod nebyl tolik vidět. 

- internetové stránky – úkol splněn, internetová stránka zprovozněna 7.2.2005   
- rekonstrukce ulic – do letošního plánu investic byla zařazena ul. Máchalová – trvá, je 

nutné projednat zařazení ul. Průchodní  
- Rejskova ulice – parkování na výjezdu do ulice Hodolanské, -  trvá  
- požadavek  na opravu komunikace na ul.Hodolanská – trvá 
 
 
Odeslaná pošta: 
 
- žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc.č.  185/1 a 185/3 v k.ú. Hodolany 

majetkoprávnímu odboru – souhlasné stanovisko 
 



 
 

Doručená pošta: 
 
- č.j.OPK/493/2005 Van ze dne 14.2.2005 - havárie podzemních inženýrských sítí 
- č.j. OPK/307/2005/Pet ze dne 28.1.2005 – povolení užívání komunikace 
 
 
Různé:  
 
1. Na komisi místní části se obrátili pracovníci Magistrátu města Olomouce, odboru 

životního   prostředí se žádostí o výběr lokalit u bytových a panelových domů vhodných  
pro výsadbu o kterou by se starali  vlastníci jednotlivých domů. Výsadbu by provedli 
pracovnici Výstaviště Flora Olomouc a.s. – do příští komise, úkol trvá 

 
2. Změna územního plánu  v oblasti sladoven na výstavbu  objektu bydlení a podnikání 
 
3. Ořezaní a úprava zeleně  u staré vrátnice  bývalé Sigmy na ulici Hybešové 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18. 45 hod. 
 
Zapsala: Navrátilová Ladislava 
 
 
 

Příští jednání komise bude 6.4. 2005 v 17. 30 hod. v budově bývalé 
požární zbrojnice nám. El. Krásnohorské v Olomouci 

 
 
 
 
          Karel Kohoutek 

                       Předseda KMČ -24 
                  Staré Hodolany-Bělidla 


