KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 24
Zápis .6 ze dne 4.6.2008
kmc24@mmol.cz

I. Zahájení jednání KM
Jednání bylo zahájeno v 17.30, ídila p edsedkyn KM

II. P ítomní:
Palíková, Podracký, Kohoutek, amach, Lu anová, Schneider, Smékal

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 - historii prov í pan Smékal, KM posoudí
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. Požadavek na umíst ní cedulí - volný pohyb ps – cedule umíst né nebudou – rozpor
s vyhláškou na ochranu živ. Prost edí. Platí vyhláška m sta o zónách. Na umíst ní
odpadkových koš kolem Byst i ky komise trvá /bude provedeno místní šet ení/.
5. Požadavek na umíst ní tabule s upoutávkou na podchod k nádraží na Ostravské ul.
6. Umíst ní basketbalových koš na h išti v Bystrovanské ul.
7. Požadavek na MP – umíst ní radaru na m ení rychlosti v ul. Libušina
8. V ul. U Ambulatoria
- oprava cyklostezky po celé délce až po ul. Jeremenkova
- oprava osv tlení v podchodu v „Myší dí e“ - vede tudy cyklostezka
- vy ešit stání a parkování motorových vozidel – návšt vníci zdr. st ediska parkují na
nezpevn ném travnatém pásu podél Byst ice
9. Oprava dopravní zna ky v ul. Libušina - zákaz stání (u sladovny) zna ka je op ená o
ze a je oto ená v protism ru
10. 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.

V. Nové záležitosti
1. Zvážení požadavku na umíst ní pam tní desky ke 100 let m od narození ThDr. Vl.
Pet eka – vy izuje pí.Palíková
2. Roh ul. Mili ova a Na Zákop – odstran ní vraku os. automobilu – je v ešení policii
R(zákonná lh ta)
3. lenové KM p ijali petici ob an z ul. Bystrovanské
4. Požadavek p. Šafá e na pronájem pozemku v ul. roh Jiráskova a Bystrovanská na
vybudování parkovacích míst – KM nemá námitek
5. SmOl/Maj/22/1905/2008/Sk – KM nemá námitek
6. SmOl/Maj/22/1534/2008/To – Km nemá námitek
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 2.7. a následn až 3.9., vždy v 17.30

Vladimíra Palíková
P edsedkyn KM . 24

V Olomouci 10.6...2008
Zapsala: Lu anová

