KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 4. 4. 2007
Přítomni: Hýblová, Karger, Kohoutek, Lučanová, Palíková, ing.Podracký, Řezníček,
ing.Schneider, Viktora
Omluveni: Hloušek, Hloužek, Smékal
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod., řídí předseda

Program
- zahájení
- hosté
- přehled o plnění úkolů
- doručená pošta
- projednáno

Hosté :
- Městská policie – Jeremenkova ulice – pan Suchánek – KMČ žádá o označení a následné
odklizení vraků z ulice Bří.Wolfů ( MP již ved
- la v evidenci), dále KMČ upozorňuje na shromažďování se mládeže mezi 23.a 24.hod. na
dětském hřišti(možnost konzumace alkoholu u mladších osob) a prosí MP o kontrolu na
tomto dětském hřišti, dále na hlášení výpadků osvětlení v okolí stavenišť kanalizace
-

Občané z ulice Farského si stěžují na prašné prostředí, úklid a úpravu staveniště
kanalizace, KMČ podporuje stížnosti občanů z Hodolan i z Bělidel a žádá nápravu

Přehled plnění úkolů
-

10. – trvá
11. - trvá
12. – vede již odbor životního prostředí
13. - dtto
DPMO – nereagoval na náš dotaz

Doručená pošta :
-

OPD/28/612/91/2007/Mi ze dne 29.3.2007 – záměr prodat majetek statutárního města –
KMČ nemá námitek v případě, že se odprodej bude vázat na výstavbu obytného domu
MAJ/22/8165/2006/Ru ze dne 6.3.2007 – žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku
statutárního města – KMČ nemá námitek
OKR/19/593/2007/Čer ze dne 28.2.2007 – zadání změny územního plánu – východní
tangenta
KÚOK 21153/2007 123281/2006/OŽPZ/463 – rozhodnutí o potvrzení rozhodnutí
Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí – ul. Rolsberská
Ministerstvo dopravy 201/2007/120-STSP/5 - dtto
OPK/79/1132/2007/Ja ze dne 19.3.07 úplná uzavírka místní komunikace
OPK/79/1129/2007/Van ze dne 19.3.07 zvláštní užívání místní komunikace
OPK/79/1093/2007Van ze dne 19.3.07 dtto
OPK/79/1187/2007/Van ze dne 20.3.07 dtto
ŽP/55/37/14/2007/Jar ze dne 28.2.07 zvláštní užívání veřejné zeleně, zábory a výk-práce
ŽP/55/5923/2007/Jar ze dne 14.3.07
dtto

Projednáno :
-

dětské hřiště je již částečně opraveno, Lesy města Olomouce zadaly úklid a údržbu jiné
firmě
KMČ žádá o opravu kapličky na ulici Libušina – rozbitá okna a dveře
p.Viktora dává návrh na osazení prostoru u nového podchodu v Hodolanech lavičkami
pamětní deska na ulici Řezníčkova je ve špatném stavu – KMČ žádá nápravu
sběrné soboty – 28.4.2007 – ul.Dvorská 12.5.2007 - Táboritů

Jednání bylo ukončeno v 18.30 h.
Zapsala : Palíková
Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 2.5. 2007 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9
.

