
Komise m�stské �ásti �.18 Olomouc- západ  
 

Zápis 
z jednání  KM�  

konané dne 14.5.2007 
 
 
P�ítomni:  
Svozil Miloslav, Doc. Kate�ina Ivanová, Mgr. Kone�ná Miroslava, Mankovecká Josefa, Vilímovský 
Vladimír, MUDr. Koutná Jarmila,  Ing. Dušan Fürst,  Zden�k Havran.  

 
     Omluven :. Mgr.Andree Kamil 

 
Hosté: Chladnuch Jan         
 
Jednání bylo zahájeno v 16,00 hodin p�edsedou komise, který jednání �ídil.   
 
 
Program: 
1. Rozd�lení blahop�ání jubilant�m  
2. P�ivítání �len� KM�   
3. Doru�ená pošta 
4. R�zné 
 
 
1.  Rozd�lení blahop�ání:  
Pan Vilímovský p�edal �len�m komise blahop�ání pro jubilanty, kte�í  zajistí jejich p�edání v�. 
dárkových balí�k� ob�an�m bydlícím v našem okrsku KM�. 
 
 
2. P�ivítání �len� KM�  
Stávající p�edseda p. Svozil p�ivítal všechny �leny KM�, a p�edstavil je nové p�edsedkyni Doc. 
Kate�in� Ivanové. Bylo dohodnuto, že dnešní KM� bude �ídit p. Svozil.   
 
 
3.Doru�ená pošta: 

a.   �eský statistický ú�ad dopisem ze dne 16.4.2007 požádal KM� o vypln�ní ukazatel� za obec pro 
rok 2007. Žádost byla vypln�na, a p�edseda informoval stru�n� o obsahu a odeslání. 

 
b.. P�edseda informoval �leny KM� o doru�eném záznamu (zápisu) z MMO od Ing. Mut�anské, o 

místním šet�ení ulice P�ed Lipami, které bude �ešeno Odborem p�epravy. Trvá úkol z minulého 
zápisu (16.4.2007) pod bodem 4c. Vzhledem ke zm�nám složení KM� úkol p�echází z Ing. 
arch Giacintova, na Mgr. André, tedy Mgr. André na základ� místního šet�ení zajistí vyjád�ení i 
obyvatel ulic Pod Lipami. Zástupci obou ulic budou p�izváni do KM�, k vyjád�ení se 
p�edložených návrh�.   

 
 
4. R�zné 
a)     P�edseda informoval o dopisu z Technických služeb Olomouc, adresovaných p�edsed�m 

komisí, ohledn� harmonogramu služeb  zajiš�ovaných touto spole�ností na m�síc kv�ten 2007. 
KM� bere na v�domí. 

 
b) KM� se dotazuje, jaká je situace s vybudováním d�tského h�išt� v �echových sadech.   



 
c) D�m na rohu Palackého 20a a Erbenovy ulice. Lešení, které zabírá �ást chodníku, omezuje 

pohyb a bezpe�nost chodc�, ko�árk� a ob�an� se sníženou pohyblivostí. Komise se bude op�t 
zabývat na p�íští sch�zi.  

 
d) Návrh pana Chladnucha k bodu 19 statutu KM� – ve�ejná sch�ze: Zahájení, požadavky na MP, 

kontrola úkol� a p�ipomínky ob�an�.  
 

e) KM� upozor�uje, a vznáší požadavek na opravu vyvrácených obrubník� na k�ižovatce ulic T�. 
Svornosti a Litovelská, u Olomouc m�sto.  

 
f) KM� navrhuje kooptovat do komise p. Vilímovského Vladimíra za �lena KM� �. 18.  

Hlasováním byl p�ijat všemi p�ítomnými. 
 

g) KM� navrhuje kooptovat do komise p. Ing. arch. Michala Giacintova za �lena KM� �. 18, a po 
jeho souhlasném vyjád�ení kooptace nabude  platnosti. Tímto je pozván na p�íští zasedání KM�. 
Zajistí p. Havran.  

 
 
Jednání bylo ukon�eno v 17,40 hodin. P�íští �ádné jednání komise se uskute�ní  11.6.2007 
 
Zapsala:  Mgr. Kone�ná Miroslava,   
 
Zpracoval: Svozil Miloslav                                                                      Svozil Miloslav 
                                                                                                               p�edseda KM� �.18 
                                                                                                                 Olomouc-Západ  
 
 
 
 
 
 


