
          
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  7.  9. 2005 
 
 
 
Přítomni:  Kohoutek, Domácí, Karger, Navrátilová, Ing.Podracký,  Řezníček, Palíkova, Ing. 
Schneider, Smékal, Viktora,  Lučanová Jitka 
 
 
 
Omluveni: Hloužek, Hloušek, MUDr. Krejčí,  
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí předseda komise Kohoutek Karel 
 

Program: 
- zahájení 
- hosté 
- přehled o plnění úkolů 
- doručená pošta 
- různé 

 
Hosté: 
 

- Pan Tesařík přednesl požadavek na zajištění bezpečnosti  a provozu na ulici Prokopa 
Holého a celkové řešení dopravní situace v této lokalitě. Z celkové diskuse  vyplynulo, 
že situace se dá řešit pouze posílením  MPO  a dále požadavkem o spolupráci s Policií 
ČR. 

- Pan Červenka – Nová Olomouc o.s.  přednesl informaci o tom, že hluková studie, 
která byla vypracována v roce 1998 nebyla dostatečná. Občanské sdružení  -  Nová 
Olomouc požaduje její přepracování. Do dořešení odvolání na Krajském úřadě 
v Olomouci, nelze s touto záležitostí nic dělat.    

 
 
Doručená pošta: 

 
- OPK/3278/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne 9.8.2005  
      z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3421/2005/Ši – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne 11.8. 2005  
      z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- ÜSO/1336/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace položení kabelu NN 

ze dne 12. 8. 2005      
- ŽP /OPZ/307/2005/Jar – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne 22.8.2005  
      z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3645/2005/Ši – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  25.8.2005  
       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3651/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne 25.8.2005  
      z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3589/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  26.8.2005      

z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 



 
- OPK/3592/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  26.8.2005  
       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3650/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  25.8.2005   
       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3647/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  26.8.2005   
       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3652/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  26.8.2005   
       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- ŽP/OPZ/278/2005/Jar – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne  26.8.2005   
       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
 
- Informace o záměru města prodat pozemek parc.č. 677, zastavěná plocha a nádvoří,  
      o výměře 19 m2 , v k.ú. Chválkovice  komise doporučuje řešit souběžně se žádostí  
      pana Todorova, který má zájem o stejný pozemek 
- Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 818/6 odst.pl.. o 
      výměře l m2,  v k. ú. Hodolany – komise  souhlasí se záměrem 

 
 

Úkoly vyplývající  z jednání komise  3.8. 2005 
 
1. pan Schneider – upozorňuje na nemožnost projetí retardérů na ul. Matěje z Janova pro 

cyklisty /přidání jednoho dílu do kraje vozovky – zřejmě se jedná o černou stavbu/ – 
KMČ žádá o jeho odstranění  - trvá; 

2. paní Domácí upozorňuje na zarůstání chodníků a stezek okolo parovodu na ul. 
Bystrovanská a na ul. Ostravská u podchodu u Sigmy -  trvá , úkol se rozšiřuje o ořez 
keřů  směrem k cyklistické stezce na ulici  Libušina po ulici Pavelkovu ( nájezd na 
cyklistickou stezku u Bystřičky); 

3. Obnovit poklop kanálu na rohu ulic Libušina a Bystrovanská, tam kde ústí cyklistická 
stezka 

4. Opravit přechod  - přeasfaltovat  na ulici Ondřejova, u domu Ondřejova 1 a 11. 
 
  
 
      Projednáno: 
 

5. Na základě žádosti paní Mgr. Jitky  Herynkové  byl projednán stav chodníků a 
vozovek   na ulici Matěje z Janova . Komise se příklání k řešení, aby tato situace byla 
řešena v rámci  územního řízení a  stavebního povolení. Je bezpodmínečně nutné, aby 
s vybudováním  chodníků bylo počítáno a tím se zlepšila celá dopravní situace v této 
lokalitě. 

6. Obnovit poklop kanálu na rohu ulic Libušina a Bystrovanská, tam kde ústí cyklistická 
stezka 

7. Opravit přechod  - přeasfaltovat  na ulici Ondřejova, u domu Ondřejova 1 a 11. 
8. Dále bylo projednání zrušení pískoviště na ulici K. Vaníčka v Hodolanech 
9. Na základě přípisu Technických služeb  a.s. Olomouc o volných kapacitách  na 

opravy  a údržbu laviček  komise místní části požaduje : 
-     nátěr a oprava zábradlí na přechodu přes parovod u Bystřičky 
- požádat vlastníka splavu u drožďáren  v Hodolanech a opravu a uvedení do původního  

stavu 



10. Zařadit do plánu investic  vybudování chodníku na ul. Matěje z Janova. 
11. Seznam prioritních akcí na rok 2005 zůstává  zachován v tomto pořadí: 

Průchodní 
      Máchalova 
      St. Víska 

 
 

Upozornění:  Sběrová sobota  dne   22.10.2005   na ulici Táboritů,na ulici  Purkyňova 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod: 
Zapsala : Navrátilová Ladislava 
 
 
 
                                                                                              Karel Kohoutek 
                                                                                           Předseda KMČ č. 24 
 
 


