KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 1.2.2006

Přítomni:
Hloušek,Hloužek,Hýblová, Karger, Kohoutek,Mudr.Krejčí, Bc.Lučanová, Palíková, Ing.Podracký,
Řezníček, Smékal,Viktora,
Omluveni:
Navrátilová,

Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod., řídí předseda komise Kohoutek Karel

Program:
-

zahájení
hosté
přehled o plnění úkolů
projednáno
doručená pošta

Hosté :
-

-

-

zástupce Městské policie byl upozorněn na neustálé porušování dopravních předpisů –
jednosměrné ulice Prokopa Holého a Bří Wolfů, dále žádá pan Viktora o upozornění TS na
nedostatečný úklid sněhu a ledu v bočních ulicích
obyvatelka Starých Hodolan si upozorňuje na množící se zprávy o rušní některých linek do
naší městské části – do příštího jednání zjistí informace na DPMO pan Řezníček a tazatelka
bude informována písemně
obyvatelka Hodolan upozornila na vhodnost zastřešení autobusových a tramvajových
zastávek – zvláště u autobusového a vlakového nádraží

Přehled plnění úkolů:

-

retardér na ul. Matěje z Janova – trvá (ing.Puhač)
cyklostezka - trvá – odpovídá Bc.Lučanová
KMČ upozorňuje opět na chybějící označení přechodu u školy na
ulici Hodolanská –
vzniká tím velmi nebezpečná dopravní situace ! - trvá
Předseda komise opět poukázal na bod 5. ze 7.1.2006 - trvá
Paní Bc.Lučanová informovala o automatech na jízdenky v naší městské části – DPMO je
neumístí z důvodu nízké obslužnosti
Komise stále neobdržela vyjádření na žádost občanů o umístění zákazu parkování v prvních
10 m na ulici Bělidelská od ulice Pr.Holého – trvá
Pan Karger znovu poukazuje na bod 5. z 5.10. 2005 – umístění zákazu průjezdu na spojce
na Libušině ulici – trvá
Návrh na projekt „Stará Víska“ – bod 1. ze 7.1.2006 – ještě není v konečné podobě – KMČ
si ho po dokončení vyžádá u pana Mgr.Puhače z MMOL

Projednáno:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

předseda komise pan Kohoutek informoval – na žádost předsedu OS Zelené město
Olomouc – o stavu jednání o obchvatu – náměstek ing. Czmero jej informoval, že RMO
má na programu toto jednání tento měsíc – potom budeme seznámení s výsledky
Ministerstvo dopravy zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Olomouc ve věci Hornbach na
ulici Rolsberská
předseda komise informoval o investicích na rok 2006 :
Bělidla – prop. komunikace v trase severního spoje
Prokopa Holého – objekt bývalých kasáren – komunikace
Přerovská, Rolsberská – rekonstrukce vodovodního řadu H
Stará Přerovská – rekonstrukce propustku
Na Zákopě – rekonstrukce komunikace a inž. Sítí
Chodník Matěje z Janova – 380m - rozsah bude upřesněn
v tomto roce začne rekonstrukce prostoru u školy Táboritů a komunikace ul.Táboritů
bude umístěna zeleň a zřízeno parkoviště – náklady cca 16 mil.
pan Hloužek upozornil na stav budovy bývalé ubytovny Moravského divadla a hlavně
chodníků okolo – budova je v majetku města
jez na Bystřici u bývalých drožďáren bude převeden do majetku města a ing. Loyka již
představil plány úprav jezu a okolí
KMČ pozve na své jednání ing. Šimka z Olomouckách lesů na projednání možnosti
umístění závory k Bystřici u lávky – aby se zamezilo vzniku černých skládek

Doručená pošta :

-

DS GEO projekt – Olomouc – bezbariérové úpravy komunikací – trasa E
KMČ nemá námitek
MAJ-PR/269/2003/Číhalová – ze dne 16.1.2006 – stanovisko k výkupu Chválkovice – parc.
701/2, 701/7, 701/8, 1468/10 k veřejným účelům - KMČ nemá námitek
MAJ-EM/221/2005/Ot ze dne 9.1.2006 – stanovisko k pronájmu – Hodolany parc. Č.
808/4 o rozloze 2m2 - KMČ nemá námitek
MAJ-PR/231/Číhalová ze dne 4.1.2006 stanovisko k prodeji Chválkovice parc.č. 629/1 o
rozloze 100 m2 – zázemí rodinného domku – KMČ nemá námitek
ŽP/OPZ/15/2006/Jar – ze dne 4.1.2006- zvl.užívání veř.zeleně, zábory, výkopové práce
ŽP/OPZ/7/2006/Jar - ze dne 2.1.2006
dtto
ŽP/OPZ/19/2006/Jar – ze dne 9.1.2006
dtto
ŽP/OPZ/20/2006/Jar - ze dne 9.1.2006
dtto
ŽP/OPZ/21/2006/Jar - ze dne 9.1.2006
dtto
OPK/5476/2005/Van – ze dne 22.12.2006 – zvl.užívání místní komunikace
OPK/5475/2005/Van – ze dne 22.12.2005 dtto
OPK/5477/2005/Van – ze dne 22.12.2005 dtto
OPK/4670/2005/Kr - ze dne 3.1.2006 dtto
OPK/5506/2005/Van - ze dne 5.1.2006 dtto
SmOl/OPK/79/38/2006/Van – ze dne 12.1.2006 dtto
ÚSO/1941/2005/Voj - ze dne 9.1.2006 - oznámení o zahájení územního řízení
OPK/5394/2005/Pa
- ze dne 20.12.2005 – oznámení o zahájení stavebního řízení –
prodloužení platnosti stavebního povolení

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod

Zapsala : Palíková

Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 1. 3. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9

