KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č. 24 ze dne : 6. 4. 2005
Přítomni: Karger Miroslav, Kohoutek Karel, Navrátilová Ladislava, Ing. Podracký
Vlastimil, Řezníček Jan, Ing. arch. Schneider Otto, Smékal Jiří, Viktora František, Alenka
Domácí
Omluveni: Hloušek Mojmír, MUDr. Krejčí Jiří, Petr Hloužek, Palíková Vladimíra,
Hosté: zástupce MPO, MUDr. Mucha, zástupce Dopravního podniku Ing. Zatloukal,
náměstek a Ing. Dostál, Ing. Hopp- vedoucí odboru dopravy Stat. města Olomouce.
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., řídí předseda Kohoutek Karel
Program:
-

zahájení
vystoupení hostů
přehled o plnění úkolů
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

Přehled plnění úkolů z jednání dne 3. 3. 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, projektová dokumentace , investice nákladem cca 650 tis.
Kč - trvá
rekonstrukce ulic – do letošního plánu investic byla zařazena ul. Máchalová – trvá,

Odeslaná pošta:
-

žádost o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku parc.č. 704 zast.pl. a nádvoří o výměře
95 m2 k.ú. Hodolany majetkoprávnímu odboru – souhlasné stanovisko
žádost o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku parc.č. 1751 zast.pl. a nádvoří o výměře
474 m2 k.ú. Hodolany majetkoprávnímu odboru – souhlasné stanovisko

Doručená pošta:
-

ÚSO/430/2005/Voj – oznámení o zahájení územního řízení UP
ŽP/3850//Ha – oznámení veřejnou vyhláškou vodoprávní řízení Hornbach

-

OPK/983/2005/Van Středomoravská vodárenská Olomouc a.s. Olomouc
OPK/984/2005/Van Středomoravská vodárenská Olomouc a.s. Olomouc
OPK/8072005/Van Středomoravská vodárenská Olomouc a.s. Olomouc
OPK/776/2005/Van Středomoravská vodárenská Olomouc a.s. Olomouc
OPK/774/2005/Van Středomoravská vodárenská Olomouc a.s. Olomouc

Různé:
1. Městská policie byla zaúkolována požadavkem, aby prověřila stav na ulici Rejskova a
Táborská (křižovatka) parkování vozů, které má za následek špatný výhled
do křižovatky – zajistí MPO.
2. Na komisi místní části se dostavili zástupci Dopravního podniku Olomouc s vysvětlením
úprav tramvajového provozu. Úprava spočívá v tom, že do Pavloviček bude posílen
provoz tramvajové linky č. 4, budou zkráceny intervaly z 12 min. na 10 min. a bude
zrušena linka č. 5. Dostupnost dopravy bude zajišťována tak, aby intervaly na přestupu u
vlakové nádraží byly co nejmenší.
Na základě požadavku komise místní části se pokusí pracovníci Dopravního podniku
doplnit dopravní systém do Pavloviček a autobus Bariéra 41 - komise místní části
souhlasí s navrhovaným řešením.
3. Do komise se dostavil zástupce obyvatel ulice Příčné MUDr. Mucha s požadavkem,
v jakém stavu je výstavba obchvatu – východní tangenta , kde v současné době probíhá
územní řízení.
Komise zajistí na příští komisi účast zástupce stavebního odboru, oddělení územního
plánovaní.
4. Do komise se dostavil vedoucí odbor dopravy ing. Hopp. Předmětem projednání byl
požadavek komise místní části na drobnou opravu ulice Táboritů, která slouží jako
objízdná trasa při výstavbě ISPA I. Tato komunikace je ve velmi špatném stavu.
Vzhledem k hustotě provozu a vlivem velkého opotřebení této komunikace se tato ve
velmi krátké době stane neprůjezdnou. KMČ požaduje o urychlené provedení drobné
opravy této komunikace. ( odbor dopravy nemá na provedení této opravy prostřednictvím
TS finanční prostředky. Na jednání dne 6.4. 2005 za účasti předsedy KMČ Karla
Kohoutka a pí. Neumanové Aleny pracovnice odboru investic bylo sděleno, že
komunikace není dotčena stavbou ISPA I.
T: ihned
5. Umístění značky zákaz stání v délce 10 m na ulici Bělidelská - předáno odd. st.správy
dopravy ( Ing. Podracký zajistí nákres)
6. U domu č. 49 je na ulici Libušině je propadlý vjezd do dvora, je nutná oprava chodníků.
7. Na ulici Bří. Wolfů naproti domu č. 8 – žádost o opravu metrové díry v chodníku
8. Dotaz na TS Olomouc, kdy bude proveden úklid v lokalitě Staré Hodolany- Bělidla.
9. Na ulici K. Starého opravit kolotoč a provést nátěr laviček, požadavek na TS,
10. Komise místní části požaduje urychlené odstranění betonových zábran z volejbalového
hřiště v Hodolanech, areál TJ Sigma Hodolany – stavební odbor - odd. stavebně právní
T: Ihned

Příští jednání komise bude 4. 5 2005 v 17. 30 hod.
požární zbrojnice nám. El. Krásnohorské v Olomouci
za KMČ: Karel Kohoutek
předseda

v budově bývalé

