KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 16 Nový sv t
Zápis ze sch zky ze dne 11.3. 2008
I.

Zahájení

KM
. 16 - Nový Sv t se sešla na pravidelné sch zce v 18.00 hod., dne 11.3. 2008
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:

Omluveni:
Nep ítomni:

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

Lubomír Faltýnek
Stanislav Pazderka
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
všemi p ítomnými leny KM .
IV. Otev ené body
a) P edsedkyn KM informovala leny KM o odpov dích Statutárního m sta Olomouc a
IŽP na podn t ob an na provoz kotelny na biomasu v areálu FLORCENTER s.r.o. na
ul. Šlechtitel
b) P edsedkyn KM informovala leny KM o provedené objednávce na 1 ks skluzavkové
konstrukce pro MŠ P ichystalova. Termín dodání b ezen 2008.
c) P edsedkyn KM informovala leny KM o sch zce p edsed KM se zástupci
statutárního m sta Olomouc, Technickými službami m sta Olomouce, a.s., M stskou
policií a dále s pracovníky odboru investic a dopravy MmOl a sou asn je seznámila
s obsahem této sch zky.
d) P edsedkyn KM informovala leny KM o spln ní svých úkol z minulé sch zky.
Písemn požádala odbor dopravy MmOl o odstran ní n kterých havarijních míst
v komunikaci a chodníku v ulici P ichystalova a dále telefonicky požádala odbor žp
MmOl o provedení radikálního ezu vrby rostoucí na pozemku parc. . 735/17 k.ú.
Hodolany.
e) P edsedkyn KM informovala leny KM o prob hlé sch zce s editelem Správy

nemovitostí, a.s. ve v ci koncep ního ešení nepo ádku v okolí domu P ichystalova 70 (
pravidelný úklid v okolí domu, vybudování zídky u kontejner ).
V. Nová záležitost
lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) Statutární m sto Olomouc, odbor životního prost edí zaslal pod
.j.
SmOl/ŽP/55/3616/2008/Jar ze dne 20.2. 2008 dohodu o povolení zvláštního užívání
ve ejné zelen , zábory a výkopové práce na ást pozemku parc. . 972 k.ú. Hodolany
z d vodu havárie kabelu VN a to od 19.2. 2008 do 28.2. 2008.
b) lenové komise navrhují, aby nov vznikající ulice kolmé k ulici P ichystalova byly
pojmenovány zem pisnými názvy, názvy m st nebo jmény významných osobností
Ameriky. P i svém zasedání se všemi hlasy shodli na pojmenování jedné z ulic a to
Kryštofa Kolumba, objevitele Ameriky. Dále lenové komise žádají, aby se již další ulice
nepojmenovávaly názvy ovocných plod .
VI. Úkoly
a) P edsedkyn prov í na Moravské vodárenské, a.s., pro dosud nebyla provedena oprava
díry v asfaltové vozovce v ul. P ichystalova – p ed Konzumem.
b) V souvislosti se stížnostmi ob an na nepo ádek v okolí domu P ichystalova 70 a se
stížnostmi ob an
na návšt vy nezletilých osob z tohoto domu v domech
s pe ovatelskou službou, p edsedkyn požádá statutární m sto Olomouc o pomoc
v ešení této situace. Sou asn požádá i o návrh koncep ního ešení problém
souvisejících s touto lokalitou. Dále p edsedkyn požádá MmOl odbor žp o likvidaci
erných skládek v tomto území a v okolí nezpevn né komunikace vedené z ul. U
rybá ských stav k ul. U d tského domova.
VII. Program p íští sch ze
Projednání došlé pošty.
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zku v 19. 00 hod. P íští sch zka se bude konat v 18.00 hod.,
dne 8.4. 2008, v místnosti v budov základní školy P ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo il: David Dohnal
Zápis schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová

