KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 2.11. 2005
Přítomni: Hloušek, Hloužek, Karger, Kohoutek, Bc.Lučanová, Navrátilová, Palíková,
Ing.Podracký, Řezníček, ing.arch.Schneider, Smékal,Viktora,
Omluveni:
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 :
- obyvatelé Hodolan, Bělidel a Chválkovic představili KMČ Petici za obchvat na Šternberk –
žádost o urychlené řešení neúnosné a stále se zhoršující dopravní situace v městských částech
Holice, Hodolany, Bělidla, Pavlovičky, Chválkovice a Týneček.
Předseda KMČ č.24 zajistí informace o momentálním stavu jednání na Krajském úřadu
- člen Městské policie informoval o zvýšených kontrolách na ulici Hodolanská ( bezpečnost u
ostrůvků MHD) a Libušina (nebezpečí kolizí s cyklisty)

Přehled plnění úkolů
-

stížnost obyvatelky Karla Starého 8 – vyřízeno
retardér na ul. Matěje z Janova – trvá (ing.Puhač)
cyklotrasa - trvá – odpovídá Bc.Lučanová
dopravní značení ul. Rejskova – ustanovena komise MMOl
žádost o chodník na ul. Matěje z Janova – vyřízeno – zařazeno do investic na rok 2006
problém s údržbou splavu u Drožďáren - trvá

Doručená pošta :
- MAJ-PR/151/2005/Číhalová ze dne 30.9.2005 žádost o sdělení stanoviska k odprodeji majetku
parc.312/1 Hodolany – zahrada a vjezd KMČ nemá námitek
- OPK/4139/2005/Ši ze dne 29.9.2005 úplná uzavírka místní komunikace
- OPK/4043/2005/Van ze dne 30.9.2005 zvláštní užívání místní komunikace
- OPK/4275/2005/Van ze dne 12.10.2005 dtto
- OPK/4350/2005/Van ze dne 14.10.2005 dtto
- ŽP/OPZ/374/2005/Jar ze dne 10.10.2005 zvl. užívání veř.zeleně, zábory, výk.práce
- ŽP/OPZ/388/2005/Jar ze dne 17.10.2005
dtto

Projednáno :
1. Předseda předal členům komise informaci o vzniku občanského sdružení Zelené město
Olomouc a zároveň předal stanovy OS
2. Členka KMČ č.24 paní Domácí přechází z důvodu stěhování do komise Nové Hodolany
3. Obyvatelé ul.Ostravská si stěžují na vysokou hladinu hluku KMČ doporučuje přeměření
hygienickou stanicí
4. Komise byla požádána o zajištění parkování vozidel pouze po jedné straně ulice Geislerova –
bude projednáno s MP
5. Přerostlé keře na ul.Lipenská ( mezi autobazarem a poslední zástavbou ) – zajistit ořez
6. Pan Karger upozorňuje na stav ulice Bendlova – nutná celková oprava po dokončení stavby
kanalizace ( např. jako na ulici Jižní )
Jednání bylo ukončeno v 19.15hod

Zapsala : Palíková

Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 7.12. 2005 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9

