
 
 
 

Zápis �. 5 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 23. kv�tna  2007 

 

 
 
P�ítomni: V: Pavlík, E. Kolajová, L. Zenglerová, P.Smítal, L. Žvá�ková, M. Fillová,  
                J. Moni�, P. Ondrisková,  M. Mecnarovski, P.D�reš  
Hosté : L. Dostálová – za MmOl.,zástupci MP Olomouc – strážníci L. Zahradní�ek, 
             V. Bartek,  
 
 
Program: 
1. Seznámení s novými �leny komise – s dopisem Mgr. Puha�e z Odboru vn�jších  
                                                                   vztah�, statutem KM� 
2. Zástupci MP Ol. – „�erné skládky“ ve stálém �ešení, voln� pobíhající psi, m��ení  

rychlosti v obci –vytipovat t�i místa v obci, kde bude provedeno   
m��ení rychlosti , skateboardisté na ulici Povelská                  

3. Došlá pošta: 
- oznámení o zahájení územního �ízení – stavba 6 rod. dom�, ulice �eská �tvr� 
- plán odvozu odpad�, se�ení trávy v obci, plošné �išt�ní zelených ploch – vyžádat  
     u Technických služeb mapu, podle níž probíhá se�ení 
- povolení užívání chodníku u býv. Jednoty – pultový prodej,p. Lázni�ka 
- pozvánka na poradu p�edsed� KM� – 31. kv�tna 2007 v 15:00 hod.  
- žádost o odprodej pozemku – manž. Fillovi,manž. Navrátilovi – jednání prob�hne  
      30. kv�tna v 15:00 hod. za ú�asti pracovník� MmOl. a zástupc� KM�. 
4. Seznámení s usnesením Rady m�sta ze dne 15.5.2007. 
5. Prob�hla sch�zka s nám�stkem primátora Mgr.S. Š�udlíkem – probíhá 

p�ehodnocení investi�ních akcí v rámci m�sta, bude rozhodnuto do poloviny roku, 
zatím není jasné,  zda bude zahájena rekonstrukce ulic Raisova, Kožušanská 
v letošním roce. 

6. Prob�hne sch�zka s p. Neumannovou z MmOl.,Odbor investic – b�hem ní budou 
zjišt�ny  nedod�lky spojené s výstavbou kanalizace a bude zjednána náprava. 

7. Kolaudace ulice Povelská – nedod�lky  kolaudace mají být odstran�ny do 31. 
kv�tna, P. D�reš a ing. P. Smítal.  za KM� zjistí termín kontrolního šet�ení na 
stavebním odboru. 

8. Požadavek na nové m��ení hlu�nosti dálnice – do p�íští komise p�ipravit veškeré 
podklady z minulého m��ení a projednat s MmOl.  možnost dalšího m��ení 

9. Setkání s jubilanty – v sobotu 23. �ervna 2007 v zasedací místnosti KM�. Jubilanti  
      budou osobn� pozváni �leny KM�. 
10. P�íští sch�ze KM� dne 20. �ervna v 19:00 hod. 
 
 
        Vlastimil Pavlík 
        p�edseda KM� �. 10 


