KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 1.6. 2005
Přítomni: Domácí, Karger, Kohoutek, Navrátilová, Palíková, Ing.Podracký, Ing,Schneider,
Smékal, Viktora, Lučanová
Omluveni: Hloužek, Hloušek,
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod., řídí předseda komise Kohoutek Karel
Program:
- zahájení
- hosté
- přehled o plnění úkolů
- odeslaná pošta
- doručená pošta
- různé
Hosté:
-

-

Pan Holásek vedoucí příslušného úseku Povodí Moravy seznámil komisi se systémem
údržby a čištění toku Bystřice, sečení se provádí 2 – 3x ročně, probírky břehového porostu
se konají průběžně, nánosy jsou problémem malého spádu Bystřice. Při vzniku černé
skládky jsou zodpovědné Technické služby města Olomouc. Zjišťuje se nový majitel jezu u
Selika (dříve jeho majetek) pro zanedbanou údržbu.
Obyvatelé ulice Roháče z Dubé vznesli požadavek na vybudování chodníku po celé délce
ulice Matěje z Janova – KMČ doporučuje. Dále upozorňují na velmi špatnou dopravní
situaci na Bělidlech a vhodnost výstavby východní tangenty.

Přehled plnění úkolů z jednání 4.5. 2005:
-

ulice Táboritů je zařazena do investičního plánu na rok 2006, prozatímně bude opravena
z důvodu stále trvající objízdné trasy v červnu 2005 Technickými službami
zákaz parkování na ulici Bělidelská je v řešení na MMOl (pan Puhač) - trvá
k bodu 5 – roh ulice Libušina a Pr. Holého je opraven
k bodu 6 – MMOL (pan Puhač) -trvá

Doručená pošta:

- Mgr.J.Herynková, Roháče z Dubé – stížnost na stav vozovky a dopr.situaci ze dne 19.5.05
- ing.M.Mokroš – podnět na zřízení hřiště pro malé děti v Hodolanech – pan Smékal
informoval, že se již realizuje.
- OD-IDOS-0909/2005Sn – informuje o změnách v tramvajové dopravě od 12.6.05

-

ŽP/5114/05/Hu – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 27.4.05
ŽP/3850/05/Ha ze dne 24.5.05 - Stavební povolení Hornbach- Rolsberská
OPK/1604/05/Van ze dne 28.4.05 – zvláštní užívání místní komunikace
OPK/1662/05/Van/Št ze dne 3.5.05 - dtto
OPK/1663/05/Van ze dne 4.5.05 - dtto
OPK/1272/05/Van ze dne 5.5.05 - dtto
OPK/1724/05/Št ze dne 9.5.05 - dtto
OPK/1856/05/Ši ze dne 10.5.05 - dtto
OPK/1860/05/Št ze dne 11.5.05 - dtto
OPK/1909/05/Št ze dne 13.5.05 - dtto
OPK/1844/05/Št ze dne 16.5.05 - dtto
ŽP/OPZ/151/05/Jar ze dne 16.5.05 – povolení zvl.užívání veřejné zeleně, zábory
a výkopové práce
ŽP/OPZ/141/05/Jar ze dne 9.5.05 - dtto
Maj-EM/111/05 ze dne 9.5.05 – sdělení stanoviska k pronájmu majetku statut.města
parc.č.207/15 - KMČ nemá námitek
MAJ-EM/93/05 ze dne 9.5.05 - dtto - parc.č 19/1 a 240/1 - KMČ nemá námitek
a doporučuje i odprodej
ÚSO/754/05/Voj ze dne 13.5.05 - oznámení o zahájení územního řízení
ÚSO/656/05/Se - dtto - KMČ rozhodne na příštím zasedání 13.7.05 vzhledem
ke komplikovanější situaci
MAJ-PR/38/05/Ženožičková – žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku stat.města
KMČ rozhodne na příštím zasedání 13.7.05 dtto

Projednáno:
1. předseda KMČ informoval o schůzce obyvatel se zastupiteli města o stavbě tzv.východní
tangenty – výstavbou postižení obyvatelé podali odvolání k odvolacímu orgánu Krajského
úřadu Olomouc. KMČ musí vyčkat rozhodnutí Krajského úřadu. Zápis z jednání občanů
se zastupiteli bude k nahlédnutí v plném znění na webových stránkách KMČ č. 24
( www.olomoucko.cz)
2. pan Karger informoval o dalším postupu stavby kanalizačního sběrače - II. etapa
3. pan Cipris nabízí komisi spolupráci ve věci cyklostezek – na příští jednání přinese
vypracované možné náměty
4. paní Lučanová upozorňuje na absenci automatů na jízdenky MHD na Bělidlech
5. pan Smékal upozorňuje na vhodné posunutí zastávky MHD Bystrovanská dál směrem
k firmě Timken
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod
Zapsala : Palíková
Kohoutek Karel
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 13.7. 2005 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9
Bude řídit tajem. Palíková Vladimíra

