
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis �.5 ze dne 7.5.2008 

 
 

I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
Palíková, Hloušek, Hýblová, Karger, Podracký, Kohoutek, �amach, 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 p�edáno k vy�ízení na p�íslušný odbor 
MMOl  - v �ešení 

2. Oprava uvoln�ných plech� na lávce (mostku) p�es Byst�i�ku mezi Hodolany a      
     B�lidlama – trvá 

3. KM� žádá o písemné vyjád�ení odbor ŽP k úklidu �erné skládky v krytu CO 
v ul. U ambulatoria!!!  

4. Vyzvat majitele objektu  Libušina 3 k  zajišt�ní   úklidu chodník� – pop�ípad� zajišt�ní 
úklidu p�es Technické služby 

5. 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/ 

6. Požadavek na umíst�ní tabule s upoutávkou na podchod k nádraží na Ostravské ulici 
7.  Nová internetová adresa pro KM� �.24   kmc24@mmol.cz 
8.  Upozor�ujeme na nutnost pro�ezu strom� okolo Byst�ice a sm�rem od lávky na    
 Hodolany 
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.) – �ešila paní Hýblová  - bylo 
provedeno místní šet�ení. 

 
V. Nové záležitosti 
 
1. Požadavek na MP – umíst�ní radaru na m��ení rychlosti v ul. Libušina 
 
2. V ul. U Ambulatoria: 
 - vy�ešit stání a parkování motorových vozidel – návšt�vníci zdr. st�ediska parkují na 
    nezpevn�ném travnatém pásu podél Byst�ice 
 - oprava osv�tlení v podchodu v „Myší dí�e“ - vede tudy cyklostezka 
 - oprava cyklostezky po celé délce až po ul. Jeremenkova 
 
3. Stížnost ob�an� z ul. K. Farského – zápach z rekonstruované kanalizace –�ešil pan Karger 
se stavbyvedoucím - bude-li se  opakovat, kontaktujte  St�edomoravskou vodárenskou, a.s.: 
www.smv.cz,  585 536 238, 585 243 263, 844 744 644 (havárie) 



 
4. Sb�rové soboty: 3. kv�tna  - Purky�ova ul 
        17. kv�tna – ul. Táborit� (u školy) 
 
5. Umíst�ní basketbalových koš� na  h�išt� Bystrovanská 
 
6. ul. Vaní�kova – žádost ob�an� o p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ny odpad – nyní jsou 
umíst�né p�ímo na nájezdu pro vozí�ká�e, odpad se válí po tráv� 
 
7. Oprava dopravní zna�ky v ul. Libušina - zákaz stání (u sladovny) zna�ka je zbyte�n� 
dlouhá a betonový základ ji neudrží, je oto�ená v protism�ru 
 
8. Stížnost ob�an� na neoprávn�nou manipulaci s kontejnery ze strany sdružení vlastník� byt. 
jednotek v ul. Smr�kova – �eší pan �amach s odborem maj.právním MmOl. 
 
9. MAJ-M�-DOK/1346/2008/SK – Inzertní plochy agentury Profit – KM� nemá námitek 
 
10. Požadavek na provedení dopravního zna�ení p�i vjezdu z ul. Farského do ul. Klimeckého 
(p�i rekonstrukci kanalizace bylo dopr. zna�ení odstran�no – slepá ul., zákaz stání) 
 
11. Oprava chodníku v ul. Hodolanská 20 až 30 
 
12. Komise p�evzala petici ob�an� z ulic Barákova a Sladkovského, paní Palíková p�edá kopii 
na MMOl a bude �ešit 
 
 
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 se uskute�ní 4.6. v 17.30 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            P�edsedkyn� KM� �. 24 
 
 
V Olomouci 12.5..2008 
Zapsala: Lu�anová 
 
 
 


