
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �.24 
 

Zápis z jednání KM� �. 24 ze dne 2.5.2007 
 
P�ítomní: Palíková, Kohoutek, �ezní�ek, Podhradský, Smékal, Hýblová, Lu�anová 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
Program – bylo projednáno: 
Nové úkoly: 

1. Na základ� výzvy �lena  KM� byli pozváni zam�stnanci MmOl z odboru investic a 
ob�ané z ul. Bystrovanská. Byl projednáván sou�asný stav uvedené komunikace. 
Pracovníci z odboru investic uvedli, že zám�r na opravu komunikace je p�ipraven a 
bude p�edložen do jednání RMO, která následn� rozhodne o plánu investi�ních akcí na 
r. 2007. 

2. Kopie dopisu – pí Hildebrandová – oprava chodníku 
3. Oznámení MP – v ul.Bartošova je odstaveno vozidlo BKC 00-51 
4. Odm�na oddílu skaut� – úklid b�eh� Byst�ice – 2000,- K� 
5. Op�tovná stížnost na úklid p�ed samoobsluhou v ul. Hodolanská – nezodpov�dný 

p�ístup pracovník� TSMO 
6. ul. Táborská 15 – oprava komunikace kolem hydrantu 
7. roh. ul. Libušina a Hodolanská (most p�es Byst�ici) – již v po�adí t�etí výzva na opravu 

propadlého kanálu na chodníku  
8. Sb�rové soboty: 12.5. ul. Táborit� 

 
Pln�ní úkol�: 

1. Vyjád�ení a oznámení k dopravnímu zan�ení na ul. Libušina – spln�no  
OPK/79/1455/2007/Ši z 4.4. 2007 

2. odstran�ní vrak� vozidel z ul. b�í Wolf� – spln�no 
3. Kropení ulic – obzvlášte v ul. Farského po rekonstrukci kanalizace – pr�b�žn� pln�no 
- úkol trvá 
4. oprava kapli�ky na ul. Libušina – trvá 
5. oprava pam�tní desky na ZŠ �ezní�kova ul. – trvá 
 

Úkoly z minulých jednání : 
10. – 13. trvá 
 
Doru�ená pošta: 
OPK/ 79/1729/2004/Van, z 20.4.2007 
OPK/79/1566/2007/Van, z 18.4.2007 
OPK/79/1540/2007/Van, z 17.4.2007 
OPK/79/1497/2007/Van, z 11.4.2007 
ŽP/55/8202/2007/Jar, z 11.4.2007 
OPK/79/1448/2007/Van, z 11.4.2007 
Maj/22/8298/2006/Žen 
�SÚ Olomouc, �.j. 101/2007-7116  
OPK/791425/2007/Van, z 6.4.2007, rozhodnutí o havárii na místní komunikaci 
OPK/79/1525/2007Ši, z 4.4.2007, rozhodnutí o uzavírce místní komunikace 
ŽP/55/7676/2007/Jar, ze dne 2.4.2007, rozhodnutí o uvláštním užívání komunikace 



OPK/79/1309/2007/Van, z 28.3.2007 rozhodnutí o havárii na místní komunikaci 
OPK/79/1450/2007/Van z 2.4.2007 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lu�anová 
 
V Olomouci 3.4.2007 
 
 
       
 
 
 
Vladimíra Palíková, p�edsedkyn� KM� �. 24 
 
 
 
 
 
 

P�íští jednání KM� – 6.6. 2007 v 17.30 v KD Jiráskova �. 9 
 
 
 


