KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 7.1.2006
Přítomni: Hloušek,Hýblová, Karger, Kohoutek, Palíková, Ing.Podracký, Řezníček,
ing.arch.Schneider, Smékal,Viktora,
Omluveni:Bc. Lučanová, Navrátilová
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 :
- vedoucí oddělení Městské policie – Jeremenkova ulice – pan Musil
1. předseda komise požádal MP na žádost obyvatel ulice o upozornění MP majitele
odstaveného vozidla na ulici B.Třebízského, že vozidlo brání v úklidu sněhu a vchodu
do domu
2. MP prošetří parkování na ulici Bělidelská na žádost obyvatel a umístění zákazu
parkovaní na prvních deseti metrech od ulice P.Holého
3. MP bude věnovat zvýšenou pozornost dopravní situaci na ulici Pr.Holého – dodržování
rychlosti a jízda v protisměru
-

Občanské sdružení Zelené město Olomouc se přišlo informovat o dalším průběhu řízení
ohledně obchvatu města – předseda komise zjistí nové informace do příštího jednání

Přehled plnění úkolů
-

retardér na ul. Matěje z Janova – trvá (ing.Puhač)
cyklostezka - trvá – odpovídá Bc.Lučanová

Doručená pošta :
- MAJ-PR/215/2005 ze dne 7.12.2005 žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
parc.824/2 a 125/2 celkem 6m2 - Hodolany – reklamní plocha KMČ nemá námitek
- OPK/5221/2005/Ši ze dne 29.11.2005 úplná uzavírka místní komunikace
- OPK/5159/2005/Ši ze dne 29.11.2005
dtto
- OPK/5242/2005/Van ze dne 1.12.2005
dtto
- OPK/5155/2005/Van ze dne 30.11.2005 dtto
- OPK/5156/2005/Van ze dne 30.11.2005 dtto
- OPK/4975/2005/Van ze dne 5.11.2005
dtto
- ŽP/OPZ/čř+/2005/Jar ze dne 5.12.2005 zvl. užívání veř.zeleně, zábory, výk.práce

Projednáno :
1. předseda komise informoval o jednání ze dne 15.11.2005 „Architektonická studie Stará
víska“ – ing.Trtílková představila návrh na rekonstrukci ulice přítomným zástupcům
obyvatel, města a KMČ ( za KMČ č.24 se zúčastnil předseda p.Kohoutek a paní Palíková.
Do příštího jednání bude zajištěn nákres návrhu.
2. pan Smékal zajistí do příštího jednání připomínky a návrhy k plánované rekonstrukci ulic
Za humny a Průchodní
3. KMČ žádá o vysvětlení proč byly přemístěny nádoby na tříděný odpad z ulice Bystrovanská
– obyvatelé prosí o zpětné umístění na původní místo
4. pan Smékal upozornil, že na přechodu u školy na ulici Hodolanská chybí dopravní značení
upozorňující na přechod pro chodce a na vhodnost uklizení tohoto přechodu u školy
5. komise upozorňuje Technické služby na velmi špatné zadělání výkopu po pracích na
kanalizaci na ulici Dr.Milady Horákové u křižovatky s ulicí Hodolanská
6. předseda komise informoval o jednání Komise pro bezpečnost – v Olomouci budou
umístěné nové automaty na placení parkování
7. termíny jednání KMČ č. 24 na rok 2006 – 4.ledna, 1.února, 1.března, 5.dubna, 3.května,
7.června, 12.července, 2.srpna, 6.září, 4.září, 4.října, 1.listopadu, 6.prosince

Jednání bylo ukončeno v 19.00hod
Zapsala : Palíková
Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 1. 2. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9

