
 
 
 

Zápis �.3 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 21. b�ezna  2007 

 

 
 
P�ítomni: V. Pavlík, L. Žvá�ková, E. Kolajová, P.D�reš 
Omluveni: V. Cielecká 
Nep�ítomen: Hosté : Petr Smítal, zástupci MP Olomouc – strážník Tóth, strážník Raš�ák, 
zástupce zahrádká�ské kolonie Astra 
 
 
Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 
- body 3.-9. spln�ny nebo dál probíhá jednání 
- bod �.10 –  vyjád�ení nespokojenosti KM� s faktem, že Rada m�sta a Zastupitelstvo  

neberou v potaz n�které p�ipomínky ze strany KM� -bez odpov�di 
2. Došlá pošta 
- sb�rová sobota  5. kv�tna 2007 -  stanovišt� za bývalou Jednotou, KM� požádá 

Technické služby Olomouc o další stanovišt� na k�ižovatce ulic Lidická a 
Hviezdoslavova (u parku) 

- stavební povolení – ulice Kožušanská a ulice Raisova – stavební úpravy komunikace 
- oznámení o zahájení územního �ízení – výstavba �SPH Benzina, Olomouc- Nemilany, 

kú Nemilany, parc. �. 1247/1,1247/167,1247/181,1247/182 
- žádost o sd�lení stanoviska k prodeji, pronájmu majetku statutárního m�sta 

Olomouce- p. Navrátil Václav st.,Václav Navrátil ml. – �ást parcely �. 127/2 o vým��e 
cca 35m2, k.ú. Nemilany – KM� nemá p�ipomínky k prodeji uvedené vým�ry 

- žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta Olomouce – parcely 
�. 611/2,619,608,610/4,610/3,610/1,610/2,607 – p�edm�tné parcely se nacházejí 
v lokalit� U lesíka v blízkosti ulice Božkova – KM� prodej nedoporu�uje, tato lokalita 
by m�la z�stat voln� p�ístupná všem ob�an�m m�sta, v sou�asné dob� bývá 
využívána základními školami z oblasti Povlu, Nových Sad� ke cvi�ením v p�írod� a 
výlet�m 

3. Zástupci MP Olomouc – �ešení trvalých problém� v obci – voln� pobíhající psi, �erné     
    skládky, skateboardisté na k�ižovatce ulice Povelská a Lidická 
4. Dotaz na Technické služby m�sta Olomouce – kdy bude proveden jarní úklid    
    komunikací a ve�ejných prostranství v obci 
5. Zástupce zahrádká�ské osady Astra – žádost  na  vy�ešení  dopravních problém� na  
    ulici Janí�kov� v oblasti zahrádká�ské kolonie – zpomalení, zvýšení bezpe�nosti 
6. P�íští sch�zka KM� se koná dne 18. dubna 2007 v 19:00 hod. 
 
 
       Vlastimil Pavlík 
       p�edseda KM� �. 10 
 
 
 
  
 



 


