z jednání KM

Zápis .2
. 10 ze dne 21. února 2007

P ítomni: V. Pavlík, L. Žvá ková, V. Cielecká, P. D reš, E. Kolajová,
Hosté : zástupci MPO – strážník Raš ák, strážník Toth
:
Program:
1. Došlá pošta
- statut KM a jednací ád KM
- objednávka na dodate né dopravní zna ení v jednosm rné ulici Povelská –
dodatková zna ka Cyklisté v obou sm rech – termín realizace 31.3.2007
- Návrh zadání souboru zm n . XVII ÚPnSÚ.
2. KM odeslala návrh len pro nové volební období - bude projednáno v Rad
m sta Olomouce – Vlastimil Pavlík, Pavel D reš, Kolajová Eva, Žvá ková Lenka,
Fillová Marie, Zenglerová Lenka, Smítal Petr. Politické strany v obci navrhly své
zástupce. Rada m sta Olomouce na svém jednání vybere nové leny KM .
3. Osv tlení na kone né zastávce linky . 17 – je v jednání.
4. Zástupci MPO – ešení problém v obci – skládky, pobíhající psi, zne iš ování p ítoku
Nemilanky od AHOLDu, spadený plot na ulici Lidická(naproti nást. zastávky 17).
5. Pro ezání parku – suché stromy, o ezání suchých v tví.
6. Projednat s Technickými službami Ol. – znovu vyset trávu v zelených pruzích na
ulici Lidické.
7. Zákon o studnách - informace o odb ru vody a studnách nejsou v sou asné dob
p esné, proto doporu ujeme ob an m vy kat, než se vše ujasní.
8. Dne 14. 2. 2007 prob hlo jednání s ob any ulice eská tvr – za ú asti projektanta
a pracovníka MmOl., ob ané požadují – p epracovat projektovou dokumentaci tak,
aby chodník po levé stran v ší ce 150 cm byl zúžen na 130 cm. Toto ešení
doporu uje i KM .
9. Ulice Povelská – odpov na dotazy ob an – kone né terénní úpravy, dokon ení
vjezd a n které nedod lky budou dokon eny na základ kolauda ního rozhodnutí
do 31.5.2007.
10. lenové KM vyjad ují velkou nespokojenost s faktem, že jejich p ipomínky
a doporu ení pro jednání Rady m sta Ol. i Zastupitelstva m sta Ol. nejsou vždy brány
v potaz (nap . KM nedoporu ila prodej pozemku spole nosti ROSPOL – pozemek
byl prodán, a tím bylo znemožn no ve ejné parkování ob an v centru obce,
pronájem pozemku pro FK Nemilany byl doporu en s podmínkou vy ešení kone né
zastávky autobusu . 17 – také nebylo k názoru KM p ihlédnuto).
Komise není zp tn informována o rozhodnutích m stské samosprávy.
Žádáme o písemné vyjád ení k t mto dv ma bod m ze strany odpov dných
pracovník MmOl. v zákonné lh t .
11. P íští sch ze se koná 21. b ezna 2007 v 19:00 hod.
Vlastimil Pavlík
p edseda KM
. 10

