KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 16 Nový sv t
Zápis ze sch zky ze dne 4.11. 2008
I.

Zahájení

KM
. 16 - Nový Sv t se sešla na pravidelné sch zce v 18.00 hod., dne 4.11. 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
Stanislav Pazderka
Ivanka Weinertová

:
Nep ítomni:

Omluveni:
Hosté:

Bc.David Dohnal
Ing. B etislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Lubomír Faltýnek
p. echovský

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

Host p ítomný na jednání p. echovský vysv tlil len m komise pro došlo k p emíst ní
kontejner na separovaný odpad. Pan echovský uvedl, že kontejnery byly p emíst ny z
d vodu kolize se stojanem pro kola s tím, že z staly umíst ny p ed objektem hostince „U
žida“ v ul. P ichystalova.
P edsedkyn informovala p ítomné p ípise, který obdržela týkajícího se oznámení o
projednání zadání územního plánu m sta Olomouce. Návrh zadání je vystaven k ve ejnému
nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m sta Olomouce, Hynaisova 10,
Olomouc od 31.10. 2008 do 31.12. 2008. Text návrhu zadání je rovn ž zve ejn n zp sobem
umož ující dálkový p ístup na elektronické ú ední desce Magistrátu m sta olomouce
(www.olomouc.eu) a na speciální webové stránce www.olomouc.eu/uzemni-planovani.
Ve ejné projednání návrhu zadání se uskute ní ve velkém zasedacím sále Magistrátu m sta

Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc ve tvrtek dne 27.11. 2008 v 15:00 hodin.
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/55/17749/2008/Jar ze dne 15.10. 2008 dohodu o povolení zvláštního
užívání ve ejné zelen , zábory a výkopové práce v ul. Šlechtitel z d vodu provád ní
výkopových prací- vybudování plynovodní p ípojky a to od 20.10. 2008 do 24.10. 2008.
VI. Úkoly
Nebyly uloženy.
VII. Program p íští sch ze
Projednání došlé pošty.
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zku v 19. 30 hod. P íští sch zka, která se m la konat dne
9.12. 2008 bude zrušena. Další sch zka se bude konat dne 13.1. 2008 v 18.00 hod.
v místnosti v budov základní školy P ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo il a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová

