
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis z jednání KM� �. 24 ze dne 6.6.2007 

 
I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
viz presence 
Host: zástupce Policie �R a M�stské policie 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání 
P�edsedkyn� p�e�etla zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném zn�ní 
 
IV. Otev�ené body 

1. Retardéry v ul. M. z Janova – jsou �ádn� schválené, pouze neumož�ují pr�jezd 
cyklist�m – zajistit nápravu 

2. Oprava hydrantu v ul. Táborská 
3. Oprava propadlé kanálové vpusti v ul. Libušina (hned za mostem z Hodolanské ul.) 
4. Požadavek na �ast�jší odvoz t�íd�ného odpadu v ul. Táborit� a Ond�ejova – požadavek 

na navýšení po�tu kontejner� na plasty 
5. Žádost o osv�tlení ul. Barákova a zabezpe�ení ozna�ení (požadavek p. Moty�ka) 
6. Oprav jehlanu (pan Šimek, M�st. lesy)– d�tské h�išt� u Byst�i�ky 
7. Op�tovná stížnost na úklid p�ed samoobsluhou v Hodolanské ul. 
8. oprava kapli�ky v ul. Libušina 
9. oprava pam�tní desky na ZŠ �ezní�kova 
10.  odm�na skaut� 2000,- K� 
11. oprava jezu u bývalého Selika + zábradlí a svah – nebezpe�í úrazu 
 

V. Nové záležitosti 
1. Oprava tabulky ozna�ující ul. Hellerova (text p�epsán na Hitlerova) 
2. V ul. Táborská je již delší domu umíst�n vrak vozu – žádost na odstran�ní 
3. Odstranit nebo vym�nit vitrínu KM� v ul. Za humny – je v dezolátním stavu 
4. Oprava chodníku p�ed ZŠ �ezní�kova 
5. Na konci ul. El.Krásnohorské umístit sloupek do pr�chodu, jedná se o p�ší pr�chod a ne 
pr�jezd pro motorová vozidla 
6. Zamezit pr�jezdu motorovým vozidl�m p�es jez pod lávkou p�es Byst�ici (z ul. 
Bystrovanská do Lermontovovy a zp�t) 
7. Oprava jezu v ul. Pavelkova 
8. Zjistit, kdo objednal asfalt na h�išt� u byst�i�ky 
9. Požadavek na p�emíst�ní p�echodu pro chodce od bývalého Selika (není využíván) blíž 
k mostu – sm�r chodc� do podchodu z B�lidel.V míst� je taktéž umíst�n p�ejezd pro cyklisty, 
není ovšem �ádn� ozna�en – dopravní zna�ka! Chodci �asto tento p�ejezd využívají. 
Taktéž není možné p�ejít na míst�,kde je k�ižovatka M. Horákové, Divišova a Hodolanská – 
chybí p�echod pro chodce! 
 
 
 
 
 



VI. Úkoly 
1. P�íští jednání KM� 4.7.2007 v 17.30 v KD Jiráskova ul. 9 

 
 
VII. Program p�íští sch�ze 
- kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty 
VIII. Ukon�ení 
P�edsedkyn� ukon�ila jednání v 18.45 
 
 
V Olomouci 12.6.2007 
Zapsala: Lu�anová 
 
 
                                                                P�edseda KM� �.24 
                                                                PALÍKOVÁ Vladimíra 


