KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 24
Zápis z 3.9.2008
kmc24@mmol.cz

I. Zahájení jednání KM
Jednání bylo zahájeno v 17.30, ídila p edsedkyn KM
II. P ítomní:
amach - omluven
Palíková, Lu anová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Kohoutek, Podradcký, Schnaider
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 + vybudování nové pam tní desky na památku
ThDr. Vl. Pet ka
2. Oprava uvoln ných plech na lávce (mostku) p es Byst i ku mezi Hodolany a
B lidlama – trvá
3. Požadavek na umíst ní odpadkových koš kolem Byst i ky, alespo v míst kde je d tské
h išt + p idání 1 ks popelnice
4. 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. (Rejskova, Sladkovského,
Ostravská x Smr kova, B lidelská, Hodolanská u Spo itelny, Karla Starého 8 atd.)
5. Umíst ní basketbalových koš na h išti v Bystrovanské ul. !!!!
6. Požadavek na MP – umíst ní radaru na m ení rychlosti v ul. Libušina
7. 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. Projednání rozpo tu investi ních akcí na r. 2009 – p edsedkyn p edá Mgr. Puha ovi
2. Projednána stížnost RNDr. Hlídkové na innost skladu v ul. Mat je z Janova
3. Cyklostezka na levém b ehu Byst ice – probíhají maj.právní jednání, stezka bude navazovat
na Jantarovou stezku.
4. Projednána stížnost p. Továrka (event. . 6419/2008 podatelna MmOl.) – p edáno na
p íslušný odbor
5. Oprava splavu – probíhají majetkoprávní jednání, pravd podobn dojde k rekonstrukci p i
budování cyklostezky
6. Komise projednala dopis zastupitele J. Gotwalda
7. Pod kování paní Hýblové za aktivní p ístup p i likvidaci erné skládky v ul. u Ambulatoria
8. Policie R kontaktovala p edsedkyni komise, zda máme na n n jaké požadavky.
9. Likvidace autovraku v ul. Táborská – 2M6 83-47
10. Oprava zadní pumpy na h bitov na ul. Lipenská
11. Oprava p ekopu v ul. P í ná 8 (jedná se o reklamaci provedených prací)
12. SmOl/Maj/22/3450/2008/Sk – komise nesouhlasí
13. SmOl/Maj/22/3817/2008To – komise nesouhlasí
14. SmOl/Maj/22/7662/2006/Sk – komise nemá námitek

VII. Program p íští sch ze
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty.
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila jednání v 19.00,

p íští jednání KM

. 24 se uskute ní 1.10. v 17.30

Vladimíra Palíková
P edsedkyn KM . 24

V Olomouci 8.9.2008
Zapsala: Lu anová

