KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 24
Zápis .1 ze dne 2.1.2008

I. Zahájení jednání KM
Jednání bylo zahájeno v 17.30, ídila p edsedkyn KM
II. P ítomní:
Palíková, Hloušek, Hýblová, Karger, Lu anová,

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. Oprava pam tní desky na ZŠ ezní kova – trvá, zjistí pí Hýblová
2. Oprava jezu u bývalého Selika – nebezpe í úrazu – kontaktovat majitele jezu (Ing.
Zvoní ková, odb. ŽP) zábradlí a svah - majitel – snad Povodí Moravy? – trvá, stav
zjistí pí Lu anová
3. Oprava chodníku p ed ZŠ ezní kova -trvá
4. Zamezit pr jezdu motorovým vozidl m p es jez pod lávkou p es Byst ici (z ul.
Bystrovanská do Lermontovovy a zp t) – trvá, prov í pí Paliková
5. Oprava jezu v ul. Pavelkova –trvá
6. Oprava uvoln ných plech na lávce (mostku) p es Byst i ku mezi Hodolany a
B lidlama – trvá
7. KM žádá vyjád ení k úklidu erné skládky v krytu CO v ul. U ambulatoria
8. Vyzvat majitele objektu Libušina 3 a bývalé ubytovny MDO v Hodolanech k
zajišt ní úklidu chodník
V. Nové záležitosti
1. Požadavek Ing. Moty ky, ul. Baráková – chybí ve ejné osv tlení, špatn zna ená ul.
2. Prov it možnost p emost ní odt. kanálu „Adamovka“ p i vpusti do Byst ice
3. Vyvolat jednání s Ing. Šimkem, ed. M st. les – údržba h išt v Bystrov.ul.
4. P edlážd ní chodníku roh Hodolanská a Purky ova (bývalá ubytovna Mor.divadla)
5. Zm na dopravního zna ení – a)zm na p ednosti v jízd Libušina a U panelárny
b) ozna ení „severního spoje“ ve sm ru na Lipník od p íjezdu
z ul. Rohá e z Dubé
6. SmOl/Maj/22/5658/2007/Sk – KM nemá námitek
VII. Program p íští sch ze
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty.
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila jednání v 18.30
Vladimíra Palíková
P edsedkyn KM . 24
V Olomouci 7.1.2008
Zapsala: Jitka Lu anová

