z jednání KM

Zápis . 9
. 10 ze dne 26. zá í 2007

P ítomni: V: Pavlík, , L. Zenglerová, P.Smítal, L. Žvá ková, E. Kolajová, P. Ondrisková,
M. Fillová, P.D reš
Omluveni: J. Moni
Nep ítomni: M.Mecnarovski
Hosté : L. Dostálová, zástupci MP Olomouc – strážníci Hanus, Benýšek
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé sch ze:
- odeslán plán investi ních akcí na rok 2008
- dotaz na Technické služby Olomouc na stav ešení op rné zídky v ulici Lidická . 3 –
zpracovává se projekt
2. Došlá pošta:
- plán išt ní a odvozu t íd ného odpadu
- sb rová sobota 27. íjna 2007 – dv stanovišt u býv. Jednoty, roh ulice Lidická a
Hviezdoslavova (u parku)
- kolauda ní rozhodnutí – polní kaple ulice Sportovní
3. Jednání mezi manž. Fillovými a p. Navrátilem – ešení vlast. sporu, prob hne
další jednání 1. 10. 2007, za KM se zú astní p. Kolajová
4. Prohlídka obce pracovníky MmOl. – Odbor zelen – kontrola úsek , které se e
m sto - 2.10.2007 v 9:00 hod. , za KM se zú astní p. Pavlík.
5. Požadavek na Technické služby Olomouc – kontrola stavu chodník a jejich
odplevelení, zejména v okolí vlakového nádraží.
6. Budování nového logistického centra – vedle AHOLDu, v areálu býv. Lotosu,
KM zašle dopis na Krajský ú ad, Odbor živ. prost edí s p ipomínkou – ádn
vyzna it sjezd z dálnice do nového centra, ešit spole n s ozna ením na AHOLD,
zajistí p. Zenglerová.
7. Zástupci MP Olomouc – skládky, pobíhající psi, zne ištování komunikací vozidly
stavby – výstavba rodinných dom naproti sokolovn .
8. KM rozhodla použít nevy erpané fin. prost edky z rozpo tu m sta pro KM na
následující akce – informa ní systém v obci, výsadba zelen na ulici Lidická,
zamezení parkování vozidel v prostorách parku.
9. P íští sch ze KM dne 24. íjna 2007 v 19:00 hod.
Vlastimil Pavlík
p edseda KM
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