
 
 

Zápis �. 1 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 28. ledna 2009 

 
 
P�ítomni: V. Pavlík, M. Fillová, P. Smital, L. Žvá�ková,  J. Moni�, L. Zenglerová, 
E.Kolajová, P. Ondrisková, P. D�reš 
Hosté: zástupce MP Ol.- L. Urban, Policie �R - podprapor�ík Jaklová,p. Šmerda,p. 
Masný 
 
Program: 
1. Policie �R, MP Olomouc - �ešení �erných skládek, nepo�ádku v ulici U Sokolovny na 
staveništi rod. dom�, do�ešeny následky nehody u h�išt� - uklizeno havarované vozidlo 
2. Kontrola minulého zápisu: 
- prostor pro mladé skatery - op�tovn� zaslat dopis na �SD s dotazem o vlastnictví 
pozemku, sd�lit podmínky pronájmu 
- do�ešení výsadby  zelen� na ulici Byst�inova - odpov�d�li dva majitelé, 1 souhlas, 1 
nesouhlas, ostatní se zatím nevyjád�ili 
- jednání s nám�stky primátora  - úkoly spln�ny, slib pomoci p�i  �ešení rekonstrukce 
komunikací Raisova a Kožušanská 
- p�ipomínky k územnímu plánu - pokra�ování výstavby pr�m. zóny  sm�r od AHOLDu k 
dálnici - odstín�ní zástavby od výrobních hal – odeslán dopis na MmOl. 
- zpevn�ní komunikace sm�r z Povelské ulice do Hviezdoslavovy - slib Tech. služeb 
upravit  v nejbližším vhodném termínu 
3. Došlá pošta: 
-     odvolání z funkce �lena KM� - p. Mecnarowski - d�vod - p�est�hování 
- vyjád�ení k pronájmu Kulturního domu v Nemilanech - viz nást�nka 
- žádost na umíst�ní zna�ky omezení rychlosti na ulici Kožušanská na 30km/h - vyjád�ení 
Dopravního inspektorátu Policie �R a Odboru dopravy - komunikace je podle nich v tak 
špatném stavu, že tam nelze jet rychleji, a proto je zna�ka zbyte�ná 
- pojmenování nových ulic - p�ipravit  návrhy  na jednání p�íští komise 
- žádost o sd�lení stanoviska na z�ízení v�cného b�emene na pozemku na  parc.    �. 406 
zahrada pro ú�ely ch�ze a jízdy p�es pozemek - KM� jednomysln� schválila 
- žádost o sd�lení stanoviska o prodeji majetku statutárního m�sta Olomouce - parcela �. 
720/9 zahrada za ú�elem z�ízení zahrádky - KM� jednomysln� schválila 
- žádost s sd�lení stanoviska k pronájmu s následným odprodejem majetku statutárního 
m�sta Olomouce - �ásti parc. 633/1 ostatní plocha - KM� souhlasí 
4. P�íští sch�ze 25. února 2009 v 19:00 hod. 
 
        Vlastimil Pavlík 
        p�edseda KM� �. 10 Nemilany 
 
 
 
 
 
 


