KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 16 Nový sv t
Zápis ze sch zky ze dne 11.9.2007
I. Zahájení
KM . 16 - Nový Sv t se sešla na pravidelné sch zce v 18.00 hod., dne 11.9.
2007 v místnosti v budov základní školy P ichystalova 20, Olomouc. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomny byly následující osoby:

Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p edsedkyn )
R žena echáková
David Dohnal
Josef Kova ík
Ing. B etislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Mgr. Izabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

Omluveni:

Lubomír Faltýnek
Ing. Petr K enek

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.
Hlasování - pro : 8 proti: 0 zdržel se : 0.
IV. Otev ené body
1. P edsedkyn seznámila p ítomné s návrhem kalkulace za projek ní práce na
chodník na ul. Holická – od žel. p ejezdu k BAUMAXU ( 34 867,- K . ) a s odhadem
náklad na realizaci stavby ( 288 000,- K .). Projek ní práce budou objednány p es
Mgr. Puha e. Realizace chodníku je naplánovaná na rok 2008.
2. P edsedkyn informovala p ítomné, že dne 23.8. 2007 podala žádost na statutární
m sto Olomouc a to ve v ci instalace informa ní vitríny na budov základní školy ul.
P ichystalova. Instalace vitríny byla p islíbena.
3. P edsedkyn p edala p. Pazderkovi k vyv šení informa ní leták s termíny
podzimních sb rových sobot v Olomouci.
4. P edsedkyn požádala správce inž. sítí ( EZ a.s. a Dalkii a.s. ) o stanovisko k
existenci jejich inž. sítí na pozemku parc. . 804/10 a 680/3 k.ú Hodolany a to
z d vodu zám ru vysázet na p edm tných pozemcích stromy a ke e. Ing. K enek
zajistil snímky kat. mapy s vyzna ením vedení St edomoravské vodárenské a.s. .
Vzhledem k zna nému množství inž. sítí v daném míst a dále i k nutnosti dodržet
jejich ochranná pásma není zde reálné provést výsadbu strom a ke . P edsedkyn
tedy navrhuje komisi tento zám r nerealizovat. P edsedkyn nechala o návrhu
hlasovat.
Hlasování - pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0.

5. Na minulé sch zce p. Pazderka oznámil KM , že od nového roku – 2008 již nebude
vykonávat kontaktní osobu p. Romanovské ( výro í a jubilea ob an statutárního
m sta Olomouce). Vzhledem k této skute nosti je nutné zajistit jinou osobu nebo
osoby z ad len komise, aby tuto innost vykonával-i. P. Pazderka navrhoval p.
echá kovou a p. Weinertovou. Tento návrh p edsedkyn p ednesla na sch zce.
lenky komise s návrhem souhlasili a komise tedy o tomto návrhu hlasovala.
Hlasování - pro: 6 proti: 0 zdržel se: 2.
6. P edsedkyn dle úkolu z minulé sch zky požádala odbor žp o instalaci odpad. koš u
všech zastávek MHD v ul. P ichystalova a Holická. Instalace byla p islíbena.
Instalace odpad. koš na psí exkrementy byla taktéž p islíbena s tím, že je nutné
odboru žp MmOl up esnit místa, kde mají být koše nainstalovány. Komise tedy
projednala umíst ní koš na psí exkrementy. Jeví se ji jako nejvhodn jší místa u
panelových dom a u obchodu s potravinami Prejza. V souladu s tímto návrhem
tedy p edsedkyn doplní žádost na odboru žp MmOl.
.
V. Nová záležitost
P edsedkyn seznámila p ítomné leny komise se skute ností, že je nutné zvolit z ad
len komise tajemníka. Navržen byl p. David Dohnal. P edsedkyn nechala o tomto

návrhu hlasovat.

Hlasování - pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1.
lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prost edí, odd lení pé e o zele zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve ejné zelen zábory a výkopové práce – odstran ní havárie na
plynovodu –ul. P ichystalova ze dne 20.8. 2007 pod .j. SmOl/ŽP/55/21638/2007/Jar.
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 – prodej váno ních stromk
ul. Holická (u BAUMAXU) ze dne 20.8. 2007 pod .j. SmOl/ŽP/55/22130/82007/Jar.
c) MmOl, odbor stavební odd lení státní správy na úseku pozemních komunikací zaslal
rozhodnutí-dodate né povolení zvláštního užívání místní komunikace (chodníku)
z d vodu havárie vodovod. adu (Tovární 13)
ze dne 22.8. 2007 pod .j.
SmOl/OPK/79/3920/2007/Nan.

d) Dne 31.8. 2007 p. Ing. Zden k Kouba zaslal e-mailem p edsedkyni žádost o instalaci
zpomalovacího prahu pop prah v ul. Bo ní s tím, že žádá, aby tato v c byla
projednána v komisi a zrealizována z pen z, které má komise k dispozici. P edsedkyn
seznámila p ítomné s touto žádostí a nechala o v ci hlasovat.
Hlasování - pro:0 proti: 8 zdržel se: 0.
e) P edsedkyn op tovn otev ela na jednání žádost odboru žp MmOl, tak jak bylo
dohodnuto na jednání komise z 10.7. 2007, která se týkala výb ru nejvhodn jší
varianty zpracování biolog. odpadu. Po prob hlé diskuzi komise doporu uje pro naši
lokalitu centrální svoz bioodpadu.
VI. Úkoly

a)

P edsedkyn se pokusí zajistit osazení autobusového jízdního ádu na autobusové

zastávce – kone ná v ul. P ichystalova a prov í možnost umíst ní kamery na této
zastávce. Dále zjistí možnost p esunutí kontejner umíst ných na komunikaci v ul.
P ichystalova blíže k domu P ichystalova 70 a zajistí vým nu 1 rozbitého kontejneru na
komunální odpad na tomto stanovišti. P edsedkyn požádá o opravu ásti komunikace
p i vjezdu k byt. domu P ichystalova 71b,c a k rod. dom m v ul. Bor vková.
VII. Program p íští sch ze
a)

Projednání došlé pošty.

VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zku v 19.30 hod. P íští sch zka se bude konat v
18.00 hod., dne 9.10. 2007, v místnosti v budov základní školy P ichystalova
20, Olomouc.
Zápis vytvo il: David Dohnal
Zápis schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglova

