KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 3.5.2006
Přítomni: Kohoutek, Hloušek, Hýblová, Karger, Ing.Podracký, Řezníček, Smékal,Viktora,
Bc. Lučanová, Navrátilová
Omluveni: Palíková , Hloužek
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. MP prošetří parkování na ulici Bělidelská na žádost obyvatel a umístění zákazu
parkovaní na prvních deseti metrech od ulice P.Holého
2. MP bude věnovat zvýšenou pozornost dopravní situaci na ulici Pr.Holého –
dodržování rychlosti a jízda v protisměru
3. Zástupci občanů z lokality Bělidla, kteří se vyjadřovali k projektové dokumentaci. Na
KMČ se dostavili pan Rusko ( tel: 602708279) a pan Svoboda ( 777068990) a předložili
Členům komise návrh na úpravy. Tyto úpravy budou předány na Magistrát města
Olomouce k zapracování do projektové dokumentace – odboru investic Ing.
Tichému, ke stejnému problému přišli i manželé Lerchovi.

Přehled plnění úkolů
- cyklostezka - trvá – odpovídá Bc.Lučanová
Členové komise požadovali po Mgr. Puhačovi, aby byla zpětná vazba to znamená, aby o plnění
úkolů, které prostřednictvím jeho pracoviště byly předány k vyřízení, byli členové opětovně
seznámeni buď s termínem plnění, nebo s dalšími jednáními v uvedené věci.
- V této záležitosti jako předseda KMČ jsem byl informován dne 9.5.2006 zaměst.p.Vacovou,
že všechny požadavky bude vyřizovat co se bude týkat KMČ.
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Doručená pošta :
-

OPK/79/1487/2006 Št
ze dne 7. 4. 2006 SV Olomouc povolení užívání komunikace
OPK/ 79/1462/2006/Van ze dne 5. 4. 2006 dtto
OPK/79/11485/2006/Št
ze dne 7. 4.2006
dtto
OPK/79/1486/2006/ Št
ze dne 7. 4. 2006 dtto
OPK/79/1484/2006/ Št
ze dne 7. 4. 2006 dtto
OPK/79/1488/2006/ Št
ze dne 7. 4. 2006 dtto
OPK/79/1577/2006/ Št
ze dne 10. 4. 2006 dtto
OPK/79/1715/2006/ Št
ze dne 21. 4. 2006 dtto
OPK/79/1501/2006/ Št
ze dne 12. 4. 2006 dtto
OPK/79/1655/2006/ Št
ze dne 18. 4. 2006 dtto
OPK/79/1696/2006/ Št
ze dne 18. 4. 2006 dtto
OPK/79/1563/2006/ Van ze dne 18. 4. 2006 dtto
OPK/79/1429/2006/ Van ze dne 18. 4. 2006 dtto
OPK/79/1564/2006/ Van ze dne 18. 4. 2006 dtto
OPK/79/1389/2006/ Van ze dne 29.3. 2006 dtto
Žp/55/6015/1-6016//2006/Jar ze dne 5. 4. 2006 - povolení užívání zeleně
Žp/55/6475//2006/Jar
ze dne 12. 4. 2006 - povolení užívání zeleně
Žp/55/6376//2006/Jar
ze dne 7. 4. 2006 - povolení užívání zeleně
Žp/55/6376//2006/Jar
ze dne 7. 4. 2006 - povolení užívání zeleně
Záznam z výrobního výboru akce ,,Na Zákopě – rekonstrukce komunikace“ konané dne
28. 3. 2006
- OPD/28/308-6/2006/Šk – ze dne 19. 4. 2006 - souhlasí
- OPD/24/308-6/2006/Šk – ze dne 24. 4. 2006 – souhlasí

ProjednánoPožadavky na provedení oprav:
-

ulice Jana Koziny – odstranění hlíny
oprava chodníku na ulici Želivského a Rejskova
oprava pamětní desky na škole v Řezníčkova ul.
odstranění černých skládek na ulici Táboritů a U Ambulatoria

Zapsala: L.Navrátilová
Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 7.6. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9
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