
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24 
Zápis č.4 ze dne 2.4.2008 

 
 

I. Zahájení jednání KMČ 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, řídila předsedkyně KMČ 
 
II. Přítomní:  
Palíková, Hloušek, Hýblová, Karger, Podradský, Kohoutek , Smékal, Čamach, Lučanová, 
Schneider 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
Předsedkyně přečetla zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném znění 
 
IV. Otevřené body  

1. Oprava pamětní desky na ZŠ Řezníčkova předáno k vyřízení na příslušný odbor 
MMOl  - v řešení 

2. Oprava uvolněných plechů na lávce (mostku) přes Bystřičku mezi Hodolany a      
     Bělidlama – trvá 

3. KM Č žádá o písemné vyjádření odbor ŽP k úklidu černé skládky v krytu CO 
v ul. U ambulatoria!!!  

4. Vyzvat majitele objektu  Libušina 3 a bývalé ubytovny MDO v Hodolanech k        
zajištění   úklidu chodníků – popřípadě zajištění úklidu přes Technické služby 

5. Požadavek na umístění cedulí - volný pohyb psů –  a odpadkových košů na psí 
exkrementy kolem Bystřičky /řeší se s paní Příkazskou z MmOl – bude provedeno 
místní šetření/ 

6. Požadavek na umístění na Ostravské ul. tabuli s upoutávkou na podchod k nádraží 
7.  Nová internetová adresa pro KMČ č.24   kmc24@mmol.cz 
8.  Upozorňujeme na nutnost prořezu stromů okolo Bystřice a směrem od lávky na    
 Hodolany 
9. Návrh využití finančních prostředků komise na rok 2008 – oprava chodníků Bendlova 

(oba rohy k Libušiné) a začátek ulice Táborská 
10. KMČ navrhuje řešení malých oprav chodníků na území Starých Horolan a Bělidel po 

setkání zástupce komise s kompetentním pracovníkem Technických služeb města 
Olomouc a provedení osobní prohlídky postižených míst. (Táboritů, Rejskova x 
Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smrčkova, Táboritů u školky, Bělidelská, 
Hodolanská u Spořitelny, Karla Starého 8 atd.) 

V. Nové záležitosti 
1. Požadavek na MP – umístění radaru na měření rychlosti v ul. Libušina 
2. V ul. U Ambulatoria: 
 - vyřešit stání a parkování motorových vozidel – návštěvníci zdr. střediska parkují na 
    nezpevněném travnatém pásu podél Bystřice 
 - oprava osvětlení v podchodu v „Myší díře“ - vede tudy cyklostezka 
 - oprava cyklostezky po celé délce až po ul. Jeremenkova 
3. V ul. Jana Koziny – odvést navezený štěrk, který tam zůstal po rekonstrukci kanalizace 
4. Stížnost občanů z ul. K. Farského – zápach z rekonstruované kanalizace 
5. Sběrové soboty: 3. května  - Purkyňova ul 
        17. května – ul. Táboritů (u školy) 
6. Umístění basketbalových košů na  hřiště Bystrovanská 



7. ul. Vaníčkova – žádost občanů o přemístění kontejnerů na tříděny odpad – nyní jsou 
umístěné přímo u vjezdu pro vozičkáře, odpad se válí po trávě 
8. Oprava dopravní značky v ul. Libušina - zákaz stání (u sladovny) značka je zbytečně 
dlouhá a betonový základ ji neudrží, je otočená v protisměru 
9. KMČ souhlasí s příspěvkem 2000,- Kč pro oddíl skautů – úklid břehů Bystřice 
10. OKR/19/761/2008/Vac – KMČ zjistí stav  všech drobných rekreačních ploch v katastru 
11. SmOl/Maj/22/8165/2008/Ru – KMČ nedoporučila vzhledem k nepřehlednosti situace – 
nejsou zobrazeny všechny plochy o které se jedná, stav neodpovídá současnému stavu dle 
katastrální mapy 
12.SmOl/Maj/22/647/08/TO 
 
 
VII. Program p říští schůze 
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty. 
 
VIII. Ukon čení 
Předsedkyně ukončila jednání v 19.30, příští jednání se uskuteční 7.5.. v 17.30 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            Předsedkyně KMČ č. 24 
 
 
V Olomouci 7.4.2008 
Zapsala: Lučanová 
 
 


