KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 5 OLOMOUC – CHOMOUTOV
ZÁPIS ZE SCH ZKY DNE 19.7.2007
I. Zahájení
KM svolala pravidelnou sch zku dne 19.7.2007 v 17.30 hodin na det. pracovišti.
II. Prezence
P ítomni
: pan Krpec, Kucha ík, Nemajer, Šachrová, Martin , Trnová
Neomluveni : pan Augustin, Bc. Krejchová
Hosté
: Policie R, ob ané Chomoutova
III. Schválení zápisu z minulé sch zky
P edseda p e etl zápis z minulé sch zky. Zápis byl schválen v p e teném zn ní.
IV. Otev ené body
a/ Op tovn žádáme Technické služby o správné umíst ní zna ky – Zákaz vjezdu
všech vozidel na Pod brady.
b/ Od 29.7.2007 bude upraven jízdní ád autobusu . 765.
V. Nová záležitost
a/ Komise v žádném p ípad nesouhlasí s pronájmem ani s prodejem parcely . 721
/u Koperníku/ . Daný pozemek chce využít k ú el m ob an Chomoutova a to na
d tské h išt a cvi išt pro hasi e. 5 len pro a 1 len se zdržel hlasování.
b/

Seznámení s plánem odpadového hospodá ství – kompostování.

c/

Ve 30. týdnu se uskute ní další informativní sch zka ohledn kanalizace pro
ob any za mostem. P esný termín sch zky bude vyhlášen.

d/

Seznámení s letákem – Nechávejte svého psa voln b hat na místech tomu ur ených.

e/ Policie R seznámila se svým plánem p ibližování se ob an m. Dále žádá o kopii
zápisu.
f/ Seznámení s rozhodnutím o dodate ném povolení zvláštního užívání silnice.
g/ Od 1.8. do 24.8.2007 bude autobus . 20 jezdit p es K elov z d vodu výstavby
kanalizace v ep ín .
VI. Úkoly
P edseda zajistí termín informativní sch zky ve 30. týdnu a nechá vyhlásit.
VII. Program p íští sch zky
- postup kanalizace, ešení problém , které se vyskytnou.
VIII. Ukon ení
P íští sch zka se bude konat 16.8.2007 v 17.30 hodin na detašovaném pracovišti.
Zápis vytvo ila: Helena Trnová

Zápis schválil: Jaroslav Krpec, p edseda komise

