
  

KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  4.5. 2005 
 
  
 
Přítomni: Domácí, Hloušek, Hloužek, Karger, Kohoutek, MuDr.Krejčí, Navrátilová, Palíková, 
Ing.Podracký, Řezníček, Viktora 

 
 
Omluveni: ing.arch. Schneider, Smékal  
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí předseda komise Kohoutek Karel 
 
 
Program 

- zahájení 
- hosté 
- přehled o plnění úkolů 
- odeslaná pošta 
- doručená pošta 
- projednáno 
 

Hosté :  Zástupci obyvatel požadující změnu stanoviska města k chystané „východní tangentě“ I/46      
Občané požadují změnu trasy s ohledem na kvalitu bydlení a životní prostředí. Předseda komise pan 
Kohoutek spolu s paní Navrátilovou zajistí setkání občanů se zástupci magistrátu ( ing.Hlaváček. 
PhDr.Basslerová, Mgr.Vláčilová, ing.Dosoudil) a ředitelství správy silnic. Termín bude sdělen 
zástupcům občanů, kteří zanechali telefonický kontakt. Setkání se bude konat ještě v květnu 
v salónku restaurace U Mačáků. 
    
Přehled plnění úkolů z jednání dne 6.4.2005 
 

- dětské hřiště – bylo uděleno Územní rozhodnutí 
- velmi špatný stav vozovky ul.Táboritů – řeší pan ing.Puhač a Ing. Černý z MmOl, komise 

zasílá dopis olomouckým zastupitelům  (ing.Czmero, Bc.Petřík) a požaduje řešení dopravní 
situace – objížďky z důvodu rekonstrukce kanal. Sběrače v ulici Libušina přes uvedenou 
ulicí Táboritů. 

- zákaz parkování na ul.Bělidelské (10m od křižovatky s ul.Pr.Holého) – předán nákres 
- bod -  8, 9, 10 – trvá 

 
Odeslaná pošta : 
 

- SMO – ing. Czmero Jaromír 
- SMO -  Bc.Petřík Miroslav 
- Povodí Moravy – řešení úklidu okolo Bystřice 

 
 



Doručená pošta : 
 
       -    ŽP/22635/04/05/-Gi  ze dne 30.3.05   stavební povolení 
       -    OPK/1136/2005/Van  ze dne  4.4.05   zvl.užívání místní komunikace 
       -    ŽP/OPZ/100/2005/Jar   ze dne  8.4.05  zvl.užívání veř. zeleně 
       -    ŽP/OPZ/101/2005/Jar   ze dne  11.4.05    dtto 

- OPK/1328/2005/Ši  ze dne 13.4.05  částečná uzavírka místní komunikace 
- OPK/1247/2005/Van  ze dne 15.4.05  zvl.užívání místní komunikace 
- OPK/1246/2005/Van  ze dne  15.4.05    dtto 
- OPK/1285/2005/Van  ze dne  15.4.05    dtto 
- OPK/1288/2005/Van  ze dne  15.4.05    dtto 
- OPK/1356/2005/Van  ze dne  18.4.05    dtto 
- OPK/1160/2005/Van  ze dne  18.4.05    dtto 
- OPK/1297/2005/Van  ze dne  18.4.05    dtto 
- OPK/1374/2005/Van  ze dne  18.4.05    dtto 
- OPK/1434/2005/Van  ze dne  26.4.05    dtto 
- OPK/1517/2005/Van  ze dne  26.4.05    dtto 
- OPK/1516/2005/Van  ze dne  26.4.05    dtto 
- OPK/1436/2005/Van  ze dne  26.4.05    dtto 
- ÚSO/523/2005/Se  ze dne 6.4.05  zahájení územního řízení 
- ÚSO/470/2005/Se  ze dne 4.4.05        dtto 
- MAJ-EM/86/2005  ze dne 19.4.05  stanovisko k pronájmu  - KM Č nemá námitek 
- MAJ-EM/79/2005  ze dne 18.4.05  stanovisko  k pronájmu - KM Č nemá námitek 

 
Projednáno : 
 
1. Městská policie má v řízení umístění dvou květinových nádob na ul. Tyršova  
2. KMČ byla představena nová členka paní Jitka Lučanová ( 8.3.05 schválena RMO) 
3. Pan Karger referoval o dalším postupu stavby kanalizačního sběrače v ulicích – Libušina, 

Bendlova, J.Koziny. Stavba má být dokončena do června 2006, objížďky budou řešeny 
operativně. Náčrty jsou umístěny ve skříňkách 

4. Pan Hloužek informoval o žádosti paní farářky o zřízení parkovacích míst na ul. Farského, bude 
jednáno s paní Navrátilovou  

5. Pan Karger oznámil zničení rohu vozovky na ul.Libušina a Pr.Holého – vmáčknutí uzávěru 
plynu a vody do země, dále propadliny na ul.Libušina č.27 a 35 okolo kanálů 

6. Žádost paní Navrátilové o opravu lavičky a zabezpečení pískoviště mezi ul.K.Vaníčka a 
Průchodní 

7. UPOZORNĚNÍ :  ZM ĚNA  MÍSTA  KONÁNÍ  ZASEDÁNÍ  KM Č.24  od 1.6. 2005 

      bude komise jednat na adrese   JIRÁSKOVA  9  (Klub důchodců) 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod 
Zapsala :  Palíková 
 
Příští jednání komise bude 1.6. 2005 v 17.30 hod.v zased.místnosti (Klubu 
důchodců) na ulici Jiráskova č. 9 
 
 
 
          Karel Kohoutek 
                   Předseda KMČ-24 
            



 
 
                                                
 


