KOMISE M STSKÉ ÁSTI
Zápis ze sch zky ze dne 14.8. 2007
I. Zahájení
KM . 16 - Nový Sv t svolala pravidelnou sch zku v 18.00 hod.,
dne 14.8. 2007 v místnosti v dom Jahodová 15, Olomouc.
II. Prezence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomny byly následující osoby:

Ing. Bc.Marcela Buiglová
R žena echáková
David Dohnal
Josef Kova ík
Ing. B etislav Kvapil
Stanislav Pazderka

Omluveni:

Ing. Petr K enek
Ivanka Weinertová
Lubomír Faltýnek

Nep ítomni: Mgr. Izabela Pospíšilová
III. Schválení zápisu z minulé sch zky
P edsedkyn p e etla zápis z minulé sch zky. Zápis byl schválen v p e teném
zn ní.
IV. Otev ené body
P. Pazderka oznámil KM , že již nebude vykonávat kontaktní osobu p. Romanovské ( výro í
a jubilea ob an statutárního m sta Olomouce). P edsedky tuto skute nost oznámí p.
Romanovské.
V. Nová záležitost
lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební odd lení státní správy na úseku pozemních komunikací zaslal
rozhodnutí-povolení zvláštního užívání místní komunikace ( chodníku) z d vodu havárie
vodovod. adu (Tovární 13) ze dne 9.7. 2007 pod .j. SmOl/OPK/79/3185/2007/Nan.
b) MmOl, odbor životního prost edí, odd lení pé e o zele zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve ejné zelen zábory a výkopové práce – pokládka TKR kabel (
P ichystalova- Ru ilova ze dne 30.7. 2007 pod .j. SmOl/ŽP/55/21511/2007/Jar.
c) Statutární m sto Olomouc, odbor majetkoprávní zaslal sd lení k žádosti o výpov
z nájmu z pozemku parc. . 733/5 k.ú. Hodolany, na kterém je umíst n novinový
stánek.

d) Žádost statutárního m sta Olomouc, majetkoprávního odboru týkající se stanoviska
KM k prodeji k ásti pozemku par. . 81/3 k.ú. Nový Sv t u Olomouce, obec
Olomouc manžel m Krylovým. ( pro :6 len , proti:0 len ). Komise doporu uje.

e) Žádost statutárního m sta Olomouc, majetkoprávního odboru týkající se stanoviska
KM ke sm n ásti pozemk par. . 578/2 k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve
vlastnictví fa: MORELLO s.r.o. za ást pozemku parc. . 576/2 k.ú. Hodolany, obec
Olomouc, ve vlastnictví statutárního m sta Olomouce ( pro: 0 len , proti: 6 len ).
Komise nedoporu uje.
f) Žádost statutárního m sta Olomouc, majetkoprávního odboru týkající se stanoviska
KM k pronájmu ásti pozemku par. . 7/2 k.ú. Nový Sv t u Olomouce, obec
Olomouc ( pro :6 len , proti: 0 len ). Komise doporu uje.
g) Žádost statutárního m sta Olomouc, odboru investic o p edložení návrh na realizaci
investic zajiš ovaných prost ednictvím statutárního m sta Olomouc v území, které
spadá do p sobnosti KM . 16.
KM požaduje zrealizovat akce již navržené v roce 2006, a to ve stejném po adí.
Prioritou z stává rekonstrukce komunikace P ichystalova.
h) P edsedkyn KM informovala p ítomné, že projednala na TS m sta Olomouc a.s.
možnost úklidu vymeteného smetí ob any od krajnic komunikací. TS m sta Olomouc
a.s. mimo tvrtek a pátek úklid provedou po p edchozím kontaktu. Kontaktovat sta í 2
dny p edem.
i)

P edsedkyn KM informovala p ítomné o skute nosti, že komunikace mezi ulicemi
P ichystalovou a Bor vkovou je ve vlastnictví statutárního m sta Olomouc. Opravy této
komunikace možno hlásit na odboru dopravy Mmol.

VI. Úkoly

a) P. Ing. B. Kvapil zjistí komu pat í odkrytá šachta umíst ná vedle komunikace v ul.
P ichystalova a dohodne pop . její zakrytí.
b) P edsedkyn zajistí u Mgr.Puha e objednání proj. dokumentace na nový chodník u žel
p ejezdu na ul. Holické na stran BAUMAXU.
c) P edsedkyn zjistí možnost instalace nových odpadkových koš
exkrementy .
VII. Program p íští sch ze
a)

Projednání došlé pošty.

b)

Projednání problematiky likvidace biolog. odpadu.

a koš

na psí

VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zku v 19.30 hod. P íští sch ze se bude konat v
18.00 hod., dne 11.9. 2007, v místnosti ve škole P ichystalova
Olomouc.
Zápis vytvo il: Ing. Bc. Marcela Buiglova
Zápis schválil: všichni lenové KM p ítomni na sch zce

