
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis �. 5 ze sch�ze ze dne  13. 5. 2008 
 
 
 
I. Zahájení 
  

KM� 13 svolala pravidelnou sch�zi v 18.00 hod dne 13.5.2008 v jídeln� Klubu  
 senior� (JALTA) 
 
 
II.  Prezence 
             

P�edseda zahájil sch�zi. P�ítomny byly následující osoby: 
            J. Procházka – p�edseda komise 
            H. Skotáková  
            D. Sedlá�ková 
 K. Krej�í�ová 
            P. Sirot�ák  
 Ing. L. Kunc 

D. Kundel 
F. �apka 
Bc. D. Krmášek 
F. Žá�ek   

            J.Vybíhal  
 
           Hosté : Matušková Zuzana, Ing. Milan Spá�il, Irena Spá�ilová 
                       p. Koutný – M�stská policie 
 
 
 
 
III.  Schválení zápisu 
 

 P�edseda p�e�etl, bez p�ipomínek �len�, zápis z minulé sch�ze KM�. 
 
 
 
IV. Nové záležitosti 
 

a) p�ipomínky ob�an� 
 
            -  Z. Matušková, M. Spá�il, I. Spá�ilová upozornili na nevyhovující stav chodníku na  
               I.P. Pavlova 24-30. P�edseda KM� vysv�tlil, že se oprava chodníku  �eší. Dále upozornili na 

špatný technický stav kontejnerových p�íst�ešku a byli seznámeni s pr�b�hem �ešení tohoto 
problému. Zárove� p�ipomínkovali nedostate�ný po�et lavi�ek a odpadkových koš� v ulici 
I.P.Pavlova.  

 
- Ludmila Pokorná p�edložila komisi dopis se žádostí o dopln�ní ukradené lavi�ky p�ed domem v   

ulici Nad Vodojemem 8 (viz.dopis v p�íloze).  
 



        b)  Dotazy, p�ipomínky KM� 
 
             
       
             KM� upozor�uje: 
 
             - Na nedodržení plánu TS v se�ení trávy na území KM� 13 a žádá nápravu.  

                   
 
KM� doporu�uje: 
 
- Pro�ezání ke�� v ulici Bacherova 9,  p�ed garážemi v ulici Bacherova a v ulici Balcárkova 

             - Pro�ezání smrk� v ulici Za Vodojemem 6 a 8.  
 
             KM� žádá: 

 
- Od lo�ského roku KM� požaduje vymalování podchodu �ajkovského. Sou�asný strav je 

nevyhovující. Prosíme o odpov��, kdy dojde k náprav�.  
 

  - Podle požadavku Ludmily Pokorné doplnit ukradené lavi�ky p�ed domem v ulici Nad   
Vodojemem 8 a provést opravy lavi�ek na území KM�. 

 
 
 

 - Dotazy na M�stskou policii:  
     � stížnost na p�erostlé ke�e v areálu Rehabilita�ního st�ediska v ulici Za Vodojemem, které 

zasahují i mimo areál a ne�innost majitele pozemku v této v�ci.  
      

 
 
 
c)  KM� bere na v�domí  

 
    
              Písemné informace zaslané MmOl. Dle p�ílohy došlé pošty. 
 
 
 

 - �.j. MAJ-EM-40/2004 – Vyjád�ení k pronájmu pozemk�.   
   KM� nesouhlasí s prodloužením   smlouvy  pro INZERTNÍ AGENTURU PROFIT z d�vod� 

estetického vzhledu a neadekvátní ceny za pronájem �ásti pozemk� pro ú�ely plakátování  
 

   
                Stanovisko zasláno emailem na odbor majetkoprávní. 
 
               



 
 
V. Program p�íští sch�ze 
 
 - Kontrola z minulého zápisu 
 - P�ipomínky, návrhy, podn�ty ob�an� a �len� komise 
 - Projednání požadavk� magistrátu 
            
 
 
 
VI. Ukon�ení 
 
 P�edseda ukon�il sch�zi KM� 13 v 19.00 hod. P�íští sch�ze se bude konat dne 17.�ervna 
            v 18.00 hod v jídeln� Klubu senior� na Jalt�. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vytvo�il :    David Kundel………..…………………………... 
 
 
 
 
 
Zápis schválil :    Jaroslav Procházka………………………………... 


