KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 6.12. 2006
Přítomni: Hloušek,Hýblová, Karger, Mudr.Krejčí, Bc.Lučanová, Palíková, Ing.Podracký,
Řezníček, Viktora, Kohoutek, Smékal, ing.Schneider, Navrátilová
Omluveni: Viktora
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod., řídí předseda Kohoutek Karel
Program:
-

zahájení
hosté
přehled o plnění úkolů
projednáno
doručená pošta

Hosté :
-

Městská policie – pan Hloušek vznesl požadavek na kontrolu lesíku u Bystřice

Přehled plnění úkolů:
-

Stanovisko Bystrovan k plánovanému obchvatu a pronájmu pozemku místním ZD
Stížnosti občanů Bělidelské ulice
Žádost pana Teichmana z Bělidelské o řešení zákazu parkování
K bodu 9. z 1.11.2006 - KMČ se nemůže vyjádřit z důvodu uzavřené smlouvy
s městem Olomouc (možná je pouze dohoda účastníků)

Projednáno:
1. Poškozená vitrína na ulici |Libušina je opravená
2. Ve věci stavby firmy Hornbach – občan dotčené oblasti podal odvolání
3. Pan ing.Podracký žádá o zjištění jaký je plánován projekt na území ulice Bystrovanská –
mezi ulicemi Prokopa Holého a Beneše Třebízského
4. Pan Karger informoval o započetí stavby kanalizační sítě na spojce ulic Libušina a
Ondřejova po ulici U panelárny
5. Pan Hloušek žádá nápravu v oblasti staveniště kanalizace na ulici Farského – vyřídí pan
Karger se stavbyvedoucím (stížnosti občanů na zapnuté motory nákladních vozidel) a
zároveň upozorňuje na špatnou údržbu chodníků – také v oblasti stavby.
6. Paní Hýblová upozorňuje, že u nově vybudovaného podchodu z hlavního nádraží chybí
odpadkové koše a není dodělané osvětlení

KMČ č. 24 žádá pana Puhače o vyřešení zpětné vazby týkajících se připomínek v zápisech komise.
.

Doručená pošta :
-

MAJ/22/7165/2006/Nenožičková ze dne 14.11.2006 KMČ nedoporučuje (klidová
zóna)
MAJ-EM/188/2005 ze dne 6.11.2006 – reklamní plocha - KMČ nedoporučuje
( bezpečnost provozu – škola a přechod)
MAJ/22/7154/2006/OT KMČ souhlasí
MAJ/22/6684/2006/OT ze dne 25.11.2006 KMČ souhlasí
MAJ-PR/231/2005/Nenožičková ze dne 18.10.2006 KMČ souhlasí
ŽP/55/19812/Jar ze dne 1.11.2006 – Zvl.užívání veř.zeleně, zábory a výk.práce
ŽP/3850/B/05/06/Ha ze dne 7.11.2006 – Rozhodnutí – veřejná vyhláška
ŽP/55/16883/2006/Sk ze dne 22.11.2006
dtto
ŽP/55/22/0475/2006/Ha ze dne 15.11.2006 Vyrozumění o podaném odvolání
ŽP/55/19812/2006/Jar ze dne 1.11.2006 Zvl.užívání veř.zeleně, zábory a výk.práce
ÚSO/77/1378/2006/Se ze dne 31.10.2006 Vyrozumění o změně
OPK/79/6426/2006/Van ze dne 22.11.2006 Zvláštní užívání místní komunikace
OPK/79/6515/2006/Ši ze dne 20.11.2006
dtto
OPK/79/6509/2006/Ši ze dne 20.11.2006
dtto
OPK/79/6422/2006/Van ze dne 20.11.2006
dtto
OPK/79/6175/2006/Van ze dne 3.11.2006
dtto
OPK/79/6236/2006/Van ze dne 13.11.2006
dtto
OPK/79/6054/2006/Ši ze dne 2.11.2006
dtto
OPK/79/6056/2006/Van ze dne 2.11.2006
dtto
OPK/79/5925/2006/Van ze dne 31.10.2006
dtto
OPK/79/5960/2006/Van ze dne 1.11.2006
dtto
OPK/79/6060/2006/Van ze dne 8.11.2006
dtto
OPK/79/6057/2006/Van ze dne 6.11.2006
dtto
OPK/79/6513/2006/Van ze dne 23.11.2006
dtto
OPK/79/6511/2006/Ši ze dne 21.11.2006
dtto
OPK/79/6416/2006/Ši ze dne 16.11.2006
dtto
OPK/79/6518/2006/Van ze dne 23.11.2006
dtto

Termíny na rok 2007 :
10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 2.5, 6.6, 4.7, 5.9, 3.10, 7.11, 12.12- 2007 v 17.30 hod. v Klubu důchodců na ul.
Jiráskově č.9, Olomouc

Zapsala : Palíková
Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 10.1.2007 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9

