KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 16 Nový sv t
Zápis ze sch zky ze dne 10.6. 2008
I.

Zahájení

KM
. 16 - Nový Sv t se sešla na pravidelné sch zce v 18.00 hod., dne 10.6. 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:

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

Omluveni:

David Dohnal
Lubomír Faltýnek
Mgr. Isabela Pospíšilová

Hosté:

p. Miler
M stská policie
Policie R

st. Suchánek
st. Kypena
por. Strnisko

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 .
III.

Otev ené body

a) Vedoucí odd lení sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu m sta Olomouce PhDr.
Jana Tomášková informovala p ítomné o situaci v domech s pe ovatelskou službou na
ul. P ichystalové a o p ijatých opat eních sm ujících ke zvýšení bezpe nosti jejich
obyvatel ( nap . umíst ní dvou mobilních bezpe nostních kamer, zvýšená kontrola
M stské policie ).
b) Pan Miler ob an m sta Olomouce, který bydlí na konci ul. P ichystalova vystoupil na
jednání komise s požadavky na dokon ení oprav komunikace na rohu ulic
P ichystalova a Rybá ská (havarijní stav), zajišt ní údržby komunikace tak, aby

nedocházelo k obt žování okolí prašností (v sou asné dob je zvýšená prašnost
zp sobena výstavbou kanaliza ního sb ra e) a dále o umíst ní radaru m ícího rychlost
u kone né zastávky MHD . 13 a 22 na ul. P ichystalova.
c) V souvislosti s velmi neut šeným stavem komunikace v ul. P ichystalova ( havarijní
stav komunikace, zvýšená prašnost apod. ) komise žádá vedení statutárního m sta
Olomouc o informaci týkající termínu zapo etí rekonstrukce této komunikace.
Rekonstrukce této komunikace je ob an m této lokality slibovaná již více jak 20 let a
dosud s ní nebylo zapo ato.
d) Komise žádá Technické služby m sta Olomouce, a.s. o rekonstrukci ve ejného osv tlení
p ed domy P ichystalova 62-68.
V. Nová záležitost
lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) Statutární m sto Olomouc, odbor životního prost edí, odd lení pé e o zele zaslalo pod
.j. SmOl/ŽP/55/9136/2008/Jar ze dne 14.5. 2008 dohodu o povolení zvláštního
užívání ve ejné zelen , zábory a výkopové práce p ed domem Tovární 42a, Olomouc
z d vodu umíst ní p edzahrádky pro sezónní restaura ní provoz a to od 15.5. 2008 do
15.10. 2008.
b) Statutární m sto Olomouc, odbor životního prost edí, odd lení pé e o zele zaslalo pod
.j. SmOl/ŽP/55/9071/2008/Jar ze dne 14.5. 2008 dohodu o povolení zvláštního
užívání ve ejné zelen , zábory a výkopové práce p ed domem Holická – ( p ed garážemi
Policie R) , Holická – Babi kova z d vodu výkopové práce – pokládka telefonního
kabelu a to od 19.5. 2008 do 28.5. 2008.
c) Magistrát m sta Olomouce, odbor stavební, odd lení výkonu státní správy v doprav
zaslalo rozhodnutí – zvláštní užívání místní komunikace ( chodníku) v ul. Šlechtitel z
d vodu rekonstrukce parkovišt a p íjezdové komunikace k areálu fy GRAPO a to od
25.6. 2008 do 15.7. 2008 ze dne 2.6. 2008 pod .j. SmOl/OPK/79/2460/2008/Nan.
VI. Úkoly
Nebyly uloženy.
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 9.9. 2008, v místnosti v budov základní školy P ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo il a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová

