KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCH ZE
ZE DNE 3.9.2008
1.Zahájení
KM
. 4 svolala pravidelnou sch zi v 18:00 hodin dne 3.9.2008 v kancelá i
detašovaného pracovišt Holice.
2.Prezence
P edseda pan Tomášek zahájil sch zi za p ítomnosti len
Ing. M. Št pánka, J. Dostála, Mgr. J. Horské a H. Šiškové
Omluven: Mgr. J. Kamený a I. Kalodová
Hosté: 2 p íslušníci MP

KM

– Ing. J. Št ly,

3. Schválení zápisu z minulé sch ze
-

Kontrola zápisu – bez p ipomínek..
Otev ené body:
- Lave ka na ul. Sladkovského bude umíst na v zelené ploše u firmy Balus.
- O ezání vrby v ul. U Cukrovaru a o ezání lípy v ul. E. Destinnnové bude
provedeno v dob vegeta ního klidu.
- Dopis Ing. Hoppovi (odbor dopravy-MmOl) ohledn zna ek na ul. Hamerská a
Jaselská.

4. Došlá pošta
-

Na v domí :
Zvláštní užívání ve ejné zelen a zábor ve ejného prostranství: v ul. Pr myslové
Rozhodnutí ve ejnou vyhláškou „Vodovod v ul. P emysla Orá e“

-

Nové úkoly:
- Zabudování 2 ks kovových zábran na P echodu z ul. Partyzánské na Náves
Svobody, p vodní byly odstran ny p i rekonstrukci vozovky.
Plán investic a projektové dokumentace pro rok 2009
1. Je mínkova, Na dílkách, Na zábraní – projektová dokumentace a stavební
povolení nutno aktualizovat + realizace oprav (priorita KM )
2. Ul. U potoka – realizace zpracovaného projektu
3. Dokon ení chodníku v ul. Partyzánské – koordinovat se spole ností EZ
4. K ižovatka a chodník na ul. Hamerská a ešení návaznosti na ul. Jaselskou,
Na krejnici, Staškovu a E. Destinnové (viz. Petice nám stku Š udlíkovy)
5.Oprava chodníku u bytového domu . 580/40 na ul. U cukrovaru (p íloha – dopis
ob an bytového domu)
6. Zpracování projektové dokumentace na ul. Krokova.

5. R zné
-

Vy išt ní kanaliza ní vpusti na ul. Keplerova bylo provedeno.
Územní plán bude zpracován asi do 3 let. Návrh bude do jara roku 2009.
Krokova ul. Bude vyspravena recyklátem
MP byla požádána o dozor v prostoru pomníku Palackého a na p echodu u školy na
Návsi Svobody
Setkání 75-ti, 80-ti a 85-ti letých jubilant se uskute ní 23.10.2008. Všichni jubilanti
obdrží písemnou pozvánku.
Vítání novorozenc se uskute ní 10.10. v 15:30 hod. v ob adní síni olomoucké
radnice.

6. P íští sch ze se koná 1.10.2008 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, p edseda KM
Zapsala: H. Šišková
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