
Komise Městské části č. 24 
 

Zápis z jednání KM Č 24 ze dne 1.11.2006 
 
Přítomni:  Karger, Hýblová, Kohoutek, Viktora, Řezníček, Schneider, Podracký, 
Lučanová 
Omluven i: Palíková, Navrátilová 
 
Jednání řídil předseda KMČ Karel Kohoutek 
 
Hosté : pan Pírek, pan Klimeš 
 
Náměty host ů: 
- pan Pírek : žádost o odkoupení pozemku 
- pan Klimeš : upozornil na problém s parkováním v Jiráskově ul (prodejna Canis, 

pracovní pomůcky), kde auta parkují na travnaté ploše, v ulici je řada obchodů a 
zákazníci nemají kde parkovat 
totožný problém s parkovacími plochy před samoobsluhou na Hodolanské ul. 

Úkol : Ing. Schneider prověří na odboru KaR možnost v těchto prostorách vybudovat 
parkoviště 
Termín : příští jednání KMČ 
 
- pan Očenášek, z Městské policie – bez připomínek  a dotazů,  

pan Viktora upozornil na rozbitou vitrinu 
 
Bylo projednáno: 
1. Rekonstrukce komunikace „Na Zákopě“, informace o úseku komunikace Roháče 

z Dubé po ul. Miličova – bude vyvěšeno na Bělidlech ve vitríně (zajistí pan 
Karger) 

2. Vyčištění Bystřice – nánosy v zeminy v korytě :  
Úk: KMČ žádá písemné vyrozumění od  příslušného odboru Mmol (ing. Zapletal 
nebo RNDr. Loyka) – Lučanová 
T: příští jednání KMČ 

3. Černá skládka – Libušina  (tel dotaz na pí Vacovou z TSMO, a.s.) – Karger 
T: příští jednání KMČ 

4. Oznámení o zahájení řízení SmOl/ŽP/5516883/06/Sk 
5. Rozhodnutí o stav. povolení   ŽP/3850/A/05/06/Ha 
6. Hornbach, Rolsberská ul., SmOl/OPK/79/5314/2006Nau 
7. Oznámení SmOl/ÜSO/77/1638/2006/Se 
8. Žádost SmOl/ÚSO/77/676/2006/Se – KMĆ nedoporučuje další nástavbu v dvorní  

části studia RGP z důvodu zhoršení světelných podmínek v obytných místnostech 
a znehodnocení majetku (RD) touto výstavbou 

9. Žádost o odkup pozemku SmOl/Maj/22/5621/2006/Žen  - dodatečně byly zjištěny 
nové skute čnosti (na Maj.právním odboru je již od r. 2004 žádo st o odprodej 
od sou časného uživatele, který má pozemek v nájmu) – bude znovu 
projednáno v komisi 

10. Žádost SmOl/Maj/22/5013/2006/Čí – KMČ nedoporučuje prodej, jedná se o 
veřejný prostor 



11. Žádost SmOl/Maj/22/5421/2006/Či – KMČ nedoporučuje prodej, zachování 
zeleně v lokalitě 

12. Žádost  Maj-PR/278/2003/Že – KMČ doporučuje prodej pozemku 
13. Náj. Smlouva SMOl/Maj/22/6107/206/Ot – KMČ doporučuje prodloužení nájemní 

smlouvy 
14. Oprava chodníku v Bendlově ul – v r. 2006, prověří p. Kohoutek 
15. Vybudování chodníku v ul. Matěje z Janova v investicích v r. 2007 – prověří p. 

Kohoutek 
 
Různé: 
- p. Viktora – dotaz na stavební práce – odvodná stoka „Adamovka“ z Droždína do 

Bystřice 
- pí Hýblová – požadavek na TSMO,a.s. : 1/týden úklid před samoobsluhou na 

Hodolanské ul a v ul. U Ambulatoria 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 
 

Příští jednání KM Č  se uskute ční 6.12.2006 v 17.30 v DD v Jiráskov ě ulici  
 
 
 
Zapsala: Lučanová 
V Olomouci 6.11.2006 
 
                                                                                                        Karel Kohoutek 
                                                                                                      Předseda KMČ-24 


