
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.2 ze schůze ze dne 9.2. 2010 
 
 
 
I. Zahájení 
 Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 9.2. 2010 v jídelně Klubu 
 seniorů ( JALTA) 
 
 
II.  Prezentace  
 
 Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby : 
 J.Procházka – předseda komise 
 H.Skotáková 
 P. Sirotňák 
 Ing. L. Kunc 
 F. Čapka 
            D. Kundel 
            J. Vybíhal 
 
            Hosté : - p. Koutný, Městská policie 
                         
 
III. Schválení zápisu 
 
 Předseda přečetl bez připomínek členů zápis z minulé schůze KMČ. 
 
IV. Nové záležitosti 
 

a) Připomínky občanů 
 
    -  pí Greplová žádá o vysvětlení postupu vedoucího k opravě ulice Na tabulovém vrchu a 

zajištění dopravní bezpečnosti obyvatel nové sídliště na Tabulovém vrchu. 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

 
 KMČ žádá: 
 

                - k dotazu Mgr. Greplové sdělujeme, že popisovaný stav je skutečně špatný. Ulici Na 
tabulovém vrchu je potřeba opravit (rekonstruovat). Rovněž neexistující dopravní 
značení vjezdu do ulice Hněvotínská a Mošnerova je nevyhovující. Pro chodce ze 
sídliště na Tabulovém vrchu chybí jakýkoliv přechod pro chodce, zejména 
k autobusové zastávce Na tabulovém vrchu (přechod přes ulici Okružní). Vzhledem 
k velkému množství ubytovacích osob žádáme o nápravu. 

  
 
 
 



                - upozorňujeme na velmi špatný stav ulice Mošnerova (od ulice Bacherova za zatáčku). 
Chybí chodníky, vozovka ve velmi špatném technickém stavu.   

                
                - o vysvětlení úklidu chodníku v ulici Hraniční 1-11. Proč se uklízí jen část před domy a 

zbytek chodníku k tramvaji a přechodu pro chodce je neuklizen. Úklid této části nebyl 
provádějící firmě zadán.(viz obr. příloha) 

 
                 
           d)  KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje  
 
     - písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty. 
            
                - SmOl/MAJ/22/32/2010/Š  – Vyjádření k prodeji parcely p.č. 1200/6.  
                  KMČ  nemá námitek 

 
               

V. Program příští schůze  
 
 - Kontrola minulého zápisu 
 - Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie 
 - Projednání požadavků a oznámení magistrátu  
 
 
VI. Ukončení  
 
 Předseda ukončil schůzi KMČ č. 13 v 19.35 hod. Příští schůze se bude konat dne 9.března             

v jídelně Klubu seniorů na Jaltě. 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka……………………………………………. 
 
 
 
 



Přílohy: 
 
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   9.2.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P Č Datum 
doručení 

Doručeno od/ 
vlastní 

Počet 
listů 
příloh 

Stručný obsah Způsob 
vyřízení 

Vyřizuje Adresát Odesláno 
dne 

Počet 
listů 
příloh 

Záznam 
o 
převzetí 

Poznámka 
podpis 

1 21.1.2010 SmOl odbor 
majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/ 
/23/2010/Š 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
parcely 1200/6 

Projednat 
odeslat 
stanovisko 

     Pozemek pod 
garáží 

2 29.1.2010 email Mgr. Puhač 1 / 0 Informace 
k ořezu větvá 

Na 
vědomí 

      

3 3.2.2010 email Mgr. Puhač 2 / 0 Podnět 
k řešení 
dopravy na 
Tabul. vrchu 

Projednat      Podat zprávu 

4 3.2.2010 email Mgr. Puhač 3 / 0 Opověď na 
upozornění 
KMČ -  

Na 
vědomí 

     Uvedení 
chodníků do 
řádného stavu 
po 
rozkopávkách 

5 5.2.2010 Sběrové soboty jaro 
2010 

1 / 1  Harmonogram Na 
vědomí 

      

            



 
Úklid sněhu Hraniční 


