KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 5.4. 2006
Přítomni: Hloušek,Hýblová, Karger, Kohoutek, Navrátilová, Palíková, Ing.Podracký, Řezníček,
Smékal,Viktora,
Omluveni: Hloužek, Bc.Lučanová
Za Městskou policii: velitel oddělení Jeremenkova str.Korhoň, str.Suchánek
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod., řídí předseda KMČ pan Kohoutek
Program:
- zahájení
- hosté
- přehled o plnění úkolů
- projednáno
- doručená pošta

Přehled plnění úkolů:
-

budova bývalé ubytovny Moravského divadla – již prodaná soukromému subjektu
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 – pan
Smékal zjistil na PČR, že přechod je součástí křižovatky, proto nemusí mít další značení,
PČR však přislíbila zajištění značení navíc

Projednáno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Městská policie informovala o uzavírce tzv.Myší díry – dle povolení bude trvat do
konce dubna – provádí se oprava povrchu
Do vývěsek bude umístěn portrét pachatele vraždy na ulici Kavaleristů – MP prosí
občany o spolupráci
Byl představen nový velitel oddělění MP Jeremenkova – Bc.Oldřich Korhoň
Předseda rozdal členům komise nová čísla na TSmOl
Předseda zve členy komise a občany na další jednání ve věci rekonstrukce ulice
Táboritů na 10.4. v restauraci Na blajchu v 17.hodin
Ve věci zákazu stání v ulici Bělidelská žádá paní Hutňanská z MMOl o nový plánek
situace

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pan Karger informoval o kontrolním dnu stavby kanalizačního sběrače – všechny
uzavírky a termíny budou vyvěšeny na vývěskách.
Paní Hýblová předala požadavek Mateřské školy na ulici Purkyňova na TSmOl na
úklid a úpravu pozemků v okolí MŠ
Paní Hýblová urguje přislíbenou opravu vozovky na ul.Tyršova z roku 2004
Urgence přesunu kontejnérů z ulice Tyršova do ulice Dvorská ( z roku 2004)
Pan Karger urguje požadavek na zákaz vjezdu na spojce ulice Libušiny a U Panelárny
( z 5.10.2005)
Pan Karger upozornil na odstraněnou lanovku z dětského hřiště u Bystřice a vhodnost
jejího doplnění
Pan Smékal upozorňuje na špatný stav chodníku u školní jídelny
Komise žádá novou vývěsní skříňku na ulici Za humny

Doručená pošta :
-

Kopie dopisu Primátora města Olomouc panu Továrkovi ze dne 7.3.2006
ŽP/23301/05/06/Ha ze dne 27.3.2006 Rozhodnutí-Veřejná vyhláška
OPK/797/2005/Pa,Fa ze dne 28.2.2006 dtto
SmOl/OPK/79/853/2006/Van – ze dne 28.2.2006 zvl.užívání místní komunikace
SmOl/OPK/79/978/2006/Van – ze dne 15.3.2006 dtto
SmOl/OPK/79/968/2006/Van – ze dne 15.3.2006 dtto
SmOl/ŽP/55/4527/2006/Van – ze dne 8.3.2006
dtto
SmOl/ŽP/55/3506/2006/Jar - ze dne.20.2.2006
dtto
SmOl/OPK/79/702/2006/Van - ze dne 21.2.2006
dtto
SmOl/OPK/79/700/2006/Van - ze dne 21.2.2006
dtto
SmOl/OPK/79/699/2006/Van – ze dne 22.2.2006
dtto
SmOl/OPK/79/703/2006/Van – ze dne 21.2.2006
dtto
SmOl/OPK/79/928/2006/Van – ze dne 7.3.2006
dtto

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod

Zapsala : Palíková

Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 3.5. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9

