KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 24
Zápis .2 ze dne 5.3.2008

I. Zahájení jednání KM
Jednání bylo zahájeno v 17.30, ídila p edsedkyn KM
II. P ítomní:
Palíková, Hloužek, Hýblová, Karger, Podradský, Kohoutek , Smékal, amach,
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 p edáno k vy ízení na p íslušný odbor
MMOl - stále se eší evidence desky
2. Prob hla sch zka s nám stkem primátora JuDr.Majorem ohledn bod
- provedení studie pr jezdnosti a parkování v ul. Jiráskova
- oprava splavu - KM upozor uje na špatný stav dvou horních splav
- stav ulice Táborit
3. Požadavek na opravy chodník : vy ízeno
4. Oprava uvoln ných plech na lávce (mostku) p es Byst i ku mezi Hodolany a
B lidlama – trvá
5. KM žádá o písemné vyjád ení odbor ŽP k úklidu erné skládky v krytu CO
v ul.
U ambulatoria!!!
6. Vyzvat majitele objektu Libušina 3 a bývalé ubytovny MDO v Hodolanech k
zajišt ní úklidu chodník – pop ípad zajišt ní úklidu p es Technické služby
7. Požadavek na umíst ní cedulí - volný pohyb ps – a odpadkových koš na psí
exkrementy kolem Byst i ky
- – eší se s paní P íkazskou z MmOl – bude provedeno místní šet ení
8. Požadavek na umíst ní na Ostravské ul. tabuli s upoutávkou na podchod k nádraží
9. Pan Karger vypracoval plánek na ešení zna ení na ulici U panelárny a Libušina
10. Odstran ní stavební bu ky v Hodolanské ul. – majitel zajistí
V. Nové záležitosti
1. 1. Nová internetová adresa pro KM .24 kmc24@mmol.cz
2. Ve ejnou vyhláškou byla prodloužena platnost stavebního povolení na opravu ulice
Pr chodní
3. Maj/22/597/2008/Go – KM poukazuje na to, že ást pozemku je využívána jako
úvra pro vjezd a výjezd do garáže na pozemku parc. . 2322. Tato skute nost by
m la být zohledn na
4. Maj/22/6813/2007/ í – KM nemá námitek
5. Maj/22/7615/2007/Sk – KM nemá námitek
6. Upozor ujeme na nutnost pro ezu strom okolo Byst ice a sm rem od lávky na
Hodolany

7. Návrh využití finan ních prost edk komise na rok 2008 – oprava chodník Bendlova
(oba rohy k Libušiné) a za átek ulice Táborská
8. Pan Kohoutek seznámil komisi z výsledky jednání dopravní komise ohledn
cyklostezek
9. KM navrhuje ešení malých oprav chodník na území Starých Horolan a B lidel po
setkání zástupce komise s kompetentním pracovníkem Technických služeb m sta
Olomouc a provedení osobní prohlídky postižených míst. (Táborit , Rejskova x
Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smr kova, Táborit u školky, B lidelská,
Hodolanská u Spo itelny, Karla Starého 8 atd.)
VII. Program p íští sch ze
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty.
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila jednání v 19.30, p íští jednání 2.4. v 17.30

Vladimíra Palíková
P edsedkyn KM . 24
V Olomouci 13.2.2008
Zapsala: Palíková

