
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 24 
 
 

Zápis  z jednání  KMČ č.24  ze dne  2.8.  2006 
 
 
 
Přítomni: Karger, Palíková, Hýblová, Kohoutek, Lučanová, Viktora 
 
Omluveni: Smékal 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod.,  řídí  předseda KMČ pan Kohoutek 
 

 
 

Hosté :  
- Městská policie – Jeremenkova ulice –  pan Očenášek  informoval o stížnosti občanů na 

zápach v ulici Na Rolsberku – MP provedla 4 x kontrolu a nezjistila žádný zápach 
- MP bude také informovat Technické služby ohledně ořezu keřů, bránících ve výhledu na 

dopravní značení ulice Milady Horákové – tzv.Myší díra – Komise žádala TS v minulém 
zápise a náprava nebyla provedena. 

 
 
Přehled plnění úkolů  
 

- retardér na ul. Matěje z Janova – trvá  (ing.Puhač) 
- cyklostezka  - trvá – odpovídá  Bc.Lučanová 
- opětovný požadavek o předvedení plánů na rekonstrukci ulice Stará Víska – trvá 
- připomenutí požadavku ze zápisu z července 2006 bod 3 – odstranění nánosu v Bystřici – 

předseda bude zvlášť informovat ing. Zapletala z odboru ochrany přírody 
- paní Hýblová opět připomenula požadavek Mateřské školy na ulici Bartošova – byla 

předsedou pověřena k jednání přímo z MMOl 
- paní Lučanová poukázala na neřešený problém splavu a bude se obracet na paní 

Zvoníčkovou z odboru životního prostředí 
 

 
Doručená pošta : 
 
-  Dopravní stavby , ze dne 19.7.2006 – Na zákopě – zápis s výrobního výboru 
-  MMOL OKR Návrh zadání změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc 
-  MAJ/22/2622/2006/Sk ze dne 21.6.06 žádost o sdělení stanoviska k pronájmu  
    parc.č. 228/9 – zahrádka -   KM Č nemá námitek 
-  parc. č. 805/4  5m2  Billboard  - KM Č nemá námitek 
-  OPK/79/3868/2006/Van   ze dne 24.7.06  zvláštní užívání místní komunikace  
-  OPK/797/2006/Pa   ze dne  24.7.06                dtto 
-  OPK/79/3176/2006/Van   ze dne  26.6.06      dtto 
-  OPK/79/3652/2006/Van   ze dne  18.7.06      dtto 
-  OPK/79/3706/2006/Van   ze dne  20.7.06      dtto 



-  OPK/79/3589/2006/Van   ze dne  19.7.06      dtto  
-  OPK/79/3324/2006/Van   ze dne  12.7.06      dtto 
-  OPK/79/3771/2006/Van   ze dne  24.7.06      dtto 
-  OPK/79/3235/2006/Ši     ze dne   26.6.06   úplná uzavírka 
-  ÚSO/77/676/2006/Se      ze dne  26.5.06    oznámení o zahájení územ. řízení 
-  ÚSO/77/750/2006/Se      ze dne  19.6.06        dtto 
-  ŽP/55/11016/2006/Jar     ze dne  28.6.06     dohoda o zvl.užívání zeleně 
-  ŽP/55/12416/2006/Jar     ze dne  17.7.06        dtto 
-  ŽP/55/13038/2006/Pu     ze dne  18.7.06     sdělení ke stížnosti 
-  ŽP/55/7754/ 2006/Sk       ze dne  29.6.06     rozhodnutí – stavební povolení 
-  ŽP/55/7065/2006/Hu       ze dne  26.6.06     rozhodnutí kolaudace stavby 
-  ŽP/55/8309/2006/Poš      ze dne  28.6.06     kolaudační rozhodnutí 
-  ŽP/55/13081/2006/Jar     ze dne  24.7.06     dohoda o zvl.užívání zeleně 
 
-  na vědomí:   Žádost o opravu na TS od pana doc.Herynka, Roháče z Dubé 
 
 
Projednáno : 
 

1. KMČ rozhodla, že pan Hloužek předá klíče od skříňky v Horolanem paní Hýblové, která se 
nadále bude o skříňku starat. 

2. Rozpočet 2007 – přidaný požadavek na rekonstrukci ulic Bělidelská a Táboritů 
3. Hřiště u Bystřice bude ještě letos započato s realizací 
4. Nové černé skládky – na ulici Pr.Holého za lávkou směr Hodolany, na křižovatce Libušina a 

Bystrovanská, stále trvá nepovolená skládka U ambulatoria 
5. Pan Karger informoval o další etapě odkanalizování Starých Horolan, která bude započat 

ještě tento rok, další etapa na Bělidlech bude započata v roce 2007 
6. Sběrová sobota – Staré Hodolany – 14.10.   Bělidla – 11.11.2006 

 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 h. 
 
Zapsala :  Palíková 
 
 
      Karel Kohoutek 
             předseda KMČ č.24 
  
                                                                        
 
 
Příští jednání komise bude 2.8. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9 
. 
 
 


