
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE

Zápis č.2 ze schůze ze dne 12.2. 2013

 I. Zahájení

          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 8.1. 2013 bývalé internetové pracoviště  
 v areálu JALTA (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova)

                                    
II. Prezentace 

Přítomny byly následující osoby :
           J. Procházka
           D. Sedláčková
           D. Kundel
           P. Sirotňák
           Mgr. L. Krystýn 
           J. Lipovská
           J. Vybíhal
           Ing. M. Korec
           PaedrDr. J. Borůvka
                               
           Omluveni: RNDr. J. Köcher

 
III. Nové záležitosti

a) Připomínky občanů
          

-  Obyvatelé domu Čajkovského 12 prosí o prořez starých keřů před domem. Dále  o odstranění
suchých větví borovic před domy Čajkovského 10 a 12 z důvodu lepšího přístupu pracovníků
TSMO při sečení trávy. 

-  Před domem Čajkovského 2 a 4 provést ořez tří borovic, jedné řady větví odspodu. Dále
lískového keře naproti domu a škumpy u telefonní budky (větve zasahují na chodník).

-  Občané z ulice Bacherova si stěžují na neuklizení sněhu k popelnicím na křižovatce ulic
Bacherova-Mošnerova. KMČ prosí předat TSMO.

-  Občané z ulice Za vodojemem požadují zvýšení pěších pochůzek strážníků MPO i za cenu
navýšení jejich počtu. Stížnost podávají proto, že nepřizpůsobiví občané trvale vybírají
popelnice a dělají nepořádek. Následkem je i zvýšený výskyt podkanů.  

b) Dotazy, připomínky KMČ
                 
            -  V podchodu Pionýrská opakovaně nesvítí veřejné osvětlení (ze strany ulice Brněnské). KMČ

prosí o opravu.

            -  V ulici Balcárkova chybí označení nové ulice Moresova.
        
            -  Schody na konečné tramvaje jsou po mrazech ve špatném technickém stavu. 



-   Před vstupem do podchodu Pionýrská, zůstává neuklizená plocha od sněhu těsně před
vstupem do podchodu (ze strany ulice Brněnské).

           -   Opětovně jsou objekty v bývalých kasárnách nezajištěny, slíbená hlídací služba se neobjevila.
KMČ žádá Odbor stavební o výzvu k nápravě majitelem objektu.(Úřad práce).

          -   Žádáme Odbor majetkoprávní o závazné stanovisko k vlastnictví a povinnosti údržby
kontejnerových přístřešku u popelnic a přístřešku mezi domy v ulici Hraniční 1-3. Neustále
se majitelé bytů vymlouvají, že stanoviště jsou na pozemku města a nebyla při odprodeji bytů
předmětem převodu. Vaše závazné stanovisko předáme všem vlastníkům bytů v našem
obvodu.

                  

 
OSTATNÍ

              Předseda KMČ informoval o jednání s náměstkem primátora Ing. Ivo Vlachem za účasti
pracovnic Odboru dopravy o řešení:
    1) Nebezpečné křižovatky Hraniční-Okružní-I.P.Pavlova
     2) Přechodu ke konečné zastávce autobusu ulice Hněvotínské
     3) Řešení dostatečného množství parkovacích míst kolmým stání na ulici I.P.Pavlova,

Vojanova, Čajkovského 

    Veškerá výše uvedená problematika bude řešena Odborem dopravy.

            c)  KMČ bere na vědomí
   
  - viz příloha č.1

             

IV. Program příští schůze 

- Kontrola minulého zápisu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie
- Projednání požadavků a oznámení magistrátu 

 V. Ukončení 

Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 19:15h.Příští schůze se bude konat dne 12.3.2013
na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova.

Zápis vytvořil : David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil : Jaroslav Procházka …….. …………………………………



Příloha č.1

Doručeá pošta

p.č Datum
doručení

Doručeno od/
vlastní

Počet
listů
příloh

Stručný obsah Způsob
vyřízení

Vyřizu
je

Adre-
sát

Odesláno
dne

Počet
listů
příloh

Záznam o
převzetí

Poznámka
podpis

1 25.1.2013 MmOl  odbor koncepce a
rozvoje
SMOL/010945/2013/OKR/UP
A/Gal 

1 Oznámení o
projednání
Územního plánu
Olomouc

Na vědomí Vyvěšeno
12.2,2013


