KOMISE M STSKÉ ÁSTI OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis . 7 ze sch zky zde dne 9.8.2007

I.

Zahájení
KM . 13 svolala pravidelnou sch zku v 18.00 hod, dne 9.8.2007 v jídeln Klubu d chodc
(JALTA).

II.

Prezence
P edseda zahájil sch zku. P ítomny byly následující osoby:
J.Procházka
p edseda komise
Fr. apka
Bc.D. Krmášek
Ing. L. Kunc
D. Sedlá ková
P. Sirot ák
H.Skotáková
F. Žá ek
D. Kundel
Hosté: p.Dokoupil z m stské policie

III.

Schválení zápisu
P edseda p e etl zápis z minulé sch zky. Zápis byl schválen v p e teném zn ní.

IV.

Otev ené body
a) Stav zelen
P ednesena žádost na pose ení trávy za obytným domem Bacherova 9
a úpravu zelen mezi domy na ulici Bacherova a ulicí Mošnerova . Výše uvedené záležitosti
jsou v jednání s pí. H. Vacovou z TSMO.

V.

Nové záležitosti
a) Reklamace chodníku podlél ulice Hrani ní, po provedené oprav dochází k uvol ování
dlaždic, oprava provedena v roce 2006 asi objednávka TS.
b) Doporu ení k ozna ování ulic s vyzna ením sm ru na všech k ižovatkách (sloupky s
oznašením na jednotilvé sm ry ulic) KM 13 a zhotovení situa ního plánu m stské ásti na
kone né zastávce tramvaje

c) Komise projednala plánované akce pro rok 2008 a doporu uje realizaci v tomto po adí:
1. Balcárkova – kanalizace
2. Thomayerova – rekonstrukce komunikace
3. Okružní – Kšírova - real. autobusové zastávky, osv tlení u aut. zast.
4. Okružní – vybudování VO
5. Kafkova – vybudování chodníku
6. MŠ ajkovského – rekonstrukce st echy
7. Nová Ulice – h bitov – rekonstrukce
8. Za vodojemem – výstavba parkovišt
d) KM navrhuje úpravu podchodu tramvajové zastávky Pionýrská ( vymalování, opravu
rozbitých oken)
e) KM doporu uje opravu poškozených lavi ek v ulici Nad vodojemem a I.P.Pavlova.
f) Komise navrhuje provést p íslušné dopravní zna ení u domu Za vodojemem 8 pro p ístup
složek IZS – viz p íloha
g) KM - stanoviska
- k dopisu odboru životního prost edí ke zp sobu zpracování bio odpadu:
KM doporu uje, aby odborníci životního prost edí, kte í získali informace p i návšt v zemí
EU, kvalitn zpracovali návrh na sb r tohoto odpadu.
- k žádosti o sd lení stanoviska k pronájmu sedmi parcel k reklamním ú el m
.j. SmOl/Maj/22/3371/2007/Sk:
Komise nesouhlasí s umíst ním reklamních za ízení u komunikací a v blízkosti obytných dom odpoutává pozornost idi a snižuje kvalitu bydlení
h) KM bere na v domí
Odbor ŽP .j. SmOl/ŽP/55/16351/2007Jar – rozhodnutí o užívání pozemk 121/7 a 608/7
Technické služby Olomouc – plán prací na ervenec 2007
Odbor stavební .j. SmOl/OPK/79/2932/2007/Št – rozhodnutí o užívání komunikace J. Zrzavého
Odbor stavební .j. SmOl/OPK/79/2964/2007/Št –užívání chodníku, ul Okružní
Odbor stavební .j. SmOl/OPK/79/2965/2007/Št –užívání chodníku, ul Okružní
Statutární m sto Olomouc – Objednávka .55, Opravy chodník
Odbor ŽP .j. SmOl/ŽP/55/17486/2007Jar – užívání zelen ul. Okružní
Odbor stavební .j. SmOl/OPK/79/3145/2007/Ši – uzavírka komunikace I.P. Pavlova od
Balcárkova po Horní lán
Odbor ŽP .j. SmOl/ŽP/79/20075/2007/Jar – užívání pozemk 121/7 a 608/7 ul. Okružní
Odbor ŽP .j. SmOl/ŽP/79/20625/2007/P – Informa ní leták psi
Odbor ŽP .j. SmOl/ŽP/79/8576/2007/Poš – Ve . vyhláška - vyv šeno
Odbor stavební .j. SmOl/OPK/79/3108/2007/Št – užívání komunikace Balcárkova
Odbor investic .j. SmOl/OI/13/1324/2007/Zj – Návrh rozpo tu m sta na rok 2008
Technické služby Olomouc – plán prací na srpen 2007
Odbor ŽP .j. SmOl/ŽP/79/21291/2007/Jar – užívání poz. ul. Okružní

VI.

Úkoly
Pí Skotáková zpracuje evidenci jubilant na území KM 13 a dohodne s ostatními leny zp sob
p edání blahop ání a dárk .

VII.

Program p íští sch ze
- kontrola z minulého zápisu
- p ipomínky, návrhy a podn ty ob an
- projednání požadavk magistrát

VIII. Ukon ení
P edseda ukon il sch zku KM . 13 v 19:15 hod. P íští sch ze se bude konat v 18.00 hod,
dne 13. zá í 2007 v jídeln Klubu d chodc na Jalt .

Zápis vytvo il:

David Kundel ………………………………..............

Zápis schválil:

Jaroslav Procházka …………………………………….

