KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 24
Zápis z jednání KM

. 24 ze dne 4.7.2007

I. Zahájení jednání KM
Jednání bylo zahájeno v 17.30, ídila p edsedkyn KM
II. P ítomní:
viz prezence
Hosté: zástupce Policie R a obyvatelé ul. Tyršova
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. Požadavek na ast jší odvoz t íd ného odpadu v ul. Táborit a Ond ejova –
požadavek na navýšení po tu kontejner na plasty - trvá
2. Žádost o osv tlení ul. Barákova a zabezpe ení ozna ení
3. Op tovná stížnost na úklid p ed samoobsluhou v Hodolanské ul.
4. Oprava kapli ky v ul. Libušina – zasklení okna a dve í ( z fondu KM )
5. Oprava pam tní desky na ZŠ ezní kova
6. Odm na skaut 2000,- K – doposud nep edložili žádný doklad, který bychom
mohli proplatit
7. Oprava jezu u bývalého Selika – nebezpe í úrazu – kontaktovat majitele jezu (Ing.
Zvoní ková, odb. ŽP) zábradlí a svah - majitel – snad Povodí Moravy?
8. Odstranit nebo vym nit vitrínu KM v ul. Za humny – je v dezolátním stavu
9. Oprava chodníku p ed ZŠ ezní kova
10. Na konci ul. El.Krásnohorské umístit sloupek do pr chodu, jedná se o p ší pr chod
a ne pr jezd pro motorová vozidla
11. .Zamezit pr jezdu motorovým vozidl m p es jez pod lávkou p es Byst ici (z ul.
Bystrovanská do Lermontovovy a zp t)
12. Oprava jezu v ul. Pavelkova
13. Zjistit, kdo objednal asfalt na h išt u Byst i ky, zajistit následné kroky pro
funk nost h išt – vybavení, bezpe nost, úklid, úprava okolí, atd.
14. 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!
V. Nové záležitosti
1. Stížnost obyvatel v ul. Tyršova na rušení no ního klidu z baru a herny, která je v ulici a
p edložení žádosti o povolení k výsatb zelen (odbor žp a stavební ú ad)
2. Stížnost obyvatel na hlu nost železni ní vle ky v ul. Hodolanská – sm r do bvalého Selika
3. KM má tém vy erpané finance – návrhy na opravy chodník ze zbývajících zdroj :
- Rejskova 9, Táborská 9, Želivského 17 (silnice u domu Želivského 17/19)
- Bendlova, k ižovatka z Libušiny k hospod Na Blajchu
4. Zahájena oprava ul. Bystrovanská – chodníky, cesta
5. Termín dokon ení kanalizace v ul. Libušina 8/07, Hodolany – povrchové úpravy 9/07

6. SmOl/ŽP/55/18186/2007/Ste - KM nem že rozhodnout, protože nezná stanovisko všech
nájemník domu
7. SmOl/Maj/22/2467/2007/Le - KM nem že rozhodnout, protože nezná stanovisko všech
dot ených
9. SmOL/Maj/22/2669/2007/ :odprodej pozemku – KM souhlasí, umíst ní v elstva – je
pot eba znát stanovisko obyvatel v uvedené lokalit
10. Informace zastupitele p. Gottwalda – sjezd z ul. Tovární na ul. Sladkovského –
vybudování omezení pro nákladní vozy – postoupeno Mgr.Puha ovi
VI. Úkoly
1. P íští jednání KM 5. 9 .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 19.00.

Vladimíra Palíková
P edsedkyn KM . 24

V Olomouci 13.7..2007
Zapsala: Jitka Lu anová

