
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 24 
Zápis z 1.10.2008 

kmc24@mmol.cz 
 

I. Zahájení jednání KM� 
Jednání bylo zahájeno v 17.30, �ídila p�edsedkyn� KM� 
 
II. P�ítomní:  
�amach, Palíková, Lu�anová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, 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 – probíhá, termín dokon�ení konec r.2008 
2. Oprava uvoln�ných plech� na lávce (mostku) p�es Byst�i�ku mezi Hodolany a           

B�lidlama – trvá 
3. Umíst�ní basketbalových koš� na h�išti v Bystrovanské ul. !!!! 
4. 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. Sb�rové soboty: 25.10. Purky�ova ul. 
                8.11.  ul. Táborit� (u školy) 
2. Host – stížnost ob�an� z Ul. Bystrovanské  53 -59 (kanalizace, oprava chodník� a 
vozovky), podklady k stížnosti p�evzala p�edsedkyn� KM� – projedná s kompetentním 
nám�stkem 
3. Kontakt se zástupce MP – byl p�edán požadavek  na odstran�ní vraku auta v ul. Táborská,  
            - upozorn�ní na hluk v ubytovn� v ul. Trocnovská 
4. Dopis od nám�stka primátora Mgr. Š�udlíka – Žádost o spolupráci p�i zajiš�ování 
havarijního stavu d�evin – pí. Lu�anová zašle písemn� na sekretariát nám�stka 
5. Prob�hlo jednání ohledn� úpravy a p�estavby d�tského h�išt� na  v ul. Bystrovanská – h�išt� 
bude kompletn� p�estav�no, budou dodány i odpadkové koše – požadavek na umíst�ní koš� 
na psí výkaly 
6. Prošet�ení rekonstrukce opravy vozovky a chodník� – zjistí p�edsedkyn� KM� 
7. Oprava nást�nky KM� 24 v ul. Za humny 
8. Požadavek na umíst�ní automat� na jízdenky MHD na zastávkách  v Hodolanech  a 
B�lidlech, umíst�ní lave�ek v blízkosti zastávek nebo v p�íchodových cestách 
9. Oprava zábradlí kolem byst�i�ky – havarijní stav, nebezpe�í úrazu! 
10. SmOl/Maj/22/5144/2008/Sk – KM� nesouhlasí 
 
 

 
 
VII. Program p�íští sch�ze 
Kontrola zápisu, nové úkoly, projednání pošty. 



 
VIII. Ukon�ení 
P�edsedkyn� ukon�ila jednání v 18.30,  
 

p�íští jednání KM� �. 24 se uskute�ní  5.11.  v 17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            P�edsedkyn� KM� �. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 6.10.2008 
Zapsala: Lu�anová 
 
 
 
 
 
 
 


