
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.3 ze schůze ze dne 9.3. 2010 
 
 
 
I. Zahájení 
 Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 9.3. 2010 v jídelně Klubu 
 seniorů ( JALTA) 
 
 
II.  Prezentace  
 
 Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby : 
 J.Procházka – předseda komise 
 H.Skotáková 
 Ing. L. Kunc 
 F. Čapka 
            D. Kundel 
            J. Vybíhal 
            P. Sirotňák - OMLUVEN 
            Hosté : - p. Koutný, Městská policie; p. Dočkal PČR;p. Javorek 
                         
 
III. Schválení zápisu 
 
 Předseda přečetl bez připomínek členů zápis z minulé schůze KMČ. 
 
IV. Nové záležitosti 
 

a) Připomínky občanů 
 
    -  p. Javorek předseda samosprávy domu Pionýrská 26 předložil žádost o provedení 

opravy chodníku v ulici Pionýrská-viz požadavek na Odbor dopravy 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

 
 KMČ žádá: 
 

                - Odbor dopravy o provedení oprav chodníků: 
                   a) ul. Čajkovského- před Gymnáziem a protilehlou mat. školkou v celé délce 
                   b) ul. Pionýrská – oprava v celé délce (od ul.I.P.Pavlova – ul.Brněnská) včetně 

příchodu k panelovým domům a kontejnerovým přístřeškům 
                   c) ul. Za vodojemem – oprava po celé délce včetně příchodu k panelovým domům  
 
 

- projednat s majiteli objektů OC Haná a TERNO, aby po zimě provedli úklid v okolí  
obou objektů. Nepořádek je katastrofální. 

 
 
 



 
             KMČ upozorňuje:  
 
                - v ulici Balcárkova se trvale ztrácí kontejner na tříděný odpad TETRA PACK.  

Doporučujeme upevnění proti krádeži. 
              
 
             c) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje 
            
     - písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty. 
            
                - SmOl/MAJ/22/588/2010/Š  – Vyjádření k prodeji parcely p.č. 1207/10.  
                  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 13.dubna             

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



Přílohy: 
 
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   9.3.2010 

 
 
 
 
 
 
 

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 19.2.2010 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/1764/2010/Jar 

2/ 0 Užívání 
plochy 
Pionýrská 24 

Na 
vědomí 

     Havárie 
horkovodu 

2 19.2.2010 SmOl odbor 
majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/ 
/588/Š 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
parcely 
1207/10 

Projednat 
odeslat 
stanovisko 

     Pozemek pod 
garáží  

            

            


