
          
 

Zápis  z jednání  KMČ č. 24  ze dne  5.10. 2005 
 
 
 
Přítomni:  Kohoutek, Hloužek,  Karger, Navrátilová, Ing.Podracký, Řezníček, Palíkova, Ing. 
Schneider, Smékal, Viktora, MUDr. Krejčí 
 
Omluveni: Kohoutek, Hloušek, MUDr. Krejčí, Domácí, Lučanová Jitka 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí  Vlaďka Palíková 
 

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

 
Hosté: 
 

- zástupce Městské policie Olomouc seznámil přítomné se změnou  rajonů  pro 
jednotlivé hlídky  Městské policie Olomouc 

- byl projednán požadavek na odstranění příkazové značky na spojovací komunikaci 
ulic Rejskova a Tovačovská  

 
Doručená pošta: 

 
- OPK/3782/2005/Van – dodatečné povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne 

9.9.2005       z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- OPK/3923/2005/Van – povolení o zvláštní užívání komunikace ze dne 14.9. 2005  
      z důvodu výstavby vodovodního řádu DN 700 
- ŽP/5114/05/Hu -  rekonstrukce kolejiště v rámci výstavby  hl.nádraží 2 stavba – vodní 

dílo      
 
 

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. 
 



5. Požádat vlastníka splavu u drožďáren  v Hodolanech a opravu a uvedení do původního  
Stavu – úkol trvá 

6. byl projednán požadavek na odstranění příkazové značky na spojovací komunikaci 
ulic Rejskova a Tovačovská  

7. Na základě požadavků občanů umístit  značku průjezd zakázán  na spojovací ulici 
Libušina-panelárna ( dle přiložených snímků).  

 
 
      Projednáno: 
 

8. Na základě žádosti paní Mgr. Jitky  Herynkové  byl projednán stav chodníků a 
vozovek   na ulici Matěje z Janova . Komise se přiklání 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- dopravní komise projednala  žádost dne 26. 9. 2005 a nedoporučuje vyhovět 
žádosti. 

9. Opravit přechod  - přeasfaltovat  na ulici Ondřejova, u domu Ondřejova 1 a 11. 
10. 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 - trvá 

            -  Z minulého zápisu vypadl požadavek na opravu zábradlí na ulici Hodolanská přes 
          řeku Bystřičku, které pokračuje až na  ulici Bystrovanská 

       11. Stížnost občanů z ulice Ostravská   na hluk, který je způsoben  nepřetržitým denním i  
             nočním provozem na ulici Tovární  
 
Upozornění:  Sběrová sobota  dne   22.10 .2005   na ulici Táboritů,na ulici  Purkyňova 
 
 
Příští jednání se uskuteční dne  2. 11. 2005 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod: 
Zapsala : Navrátilová Ladislava 
 
 
 
                                                                                           Karel Kohoutek 
                                                                                           Předseda KMČ č. 24 
 
 


