KOMISE M STSKÉ ÁSTI íslo 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis . 1 ze sch ze ze dne 8.1. 2008

I.

Zahájení
KM . 13 svolala pravidelnou sch zi v 18.00 hod dne 8.1.2008 v jídeln Klubu
d chodc (JALTA)

II.

Prezence
P edseda zahájil sch zi. P ítomny byly následující osoby:
J. Procházka – p edseda komise
H. Skotáková
D. Sedlá ková
K. Krej í ová
Bc.D. Krmášek
P. Sirot ák
F. Žá ek
F. apka
Ing. L.Kunc

Hosté: p. Dokoupil - M stská policie

III.

Schválení zápisu
P edseda p e etl, bez p ipomínek len , zápis z minulé sch ze KM .

IV.

Nové záležitosti
b) KM bere na v domí
- SmOl/ŽP/55/29724/2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání ve ejné zelen pro
umíst ní reklamní tabule.

c) Dotazy, p ipomínky KM
- dotaz na opravu podchodu ul. Pionýrská. Komise se rozhodla, že náklady nebude hradit ze
svých prost edk a požaduje provedení opravy.
- Odpov di na dotazy na M stskou policii z minulé sch ze:
restaurace Na To n dle informací policie je uzav ena a nem lo by již docházet k rušení no ního
klidu
- Dotaz na M stskou policii:
blokování volného pr jezdu tramvají v Peka ské ulici zaparkovanými auty (m stská policie
nemá odtahovou službu, musí se ešit p es státní policii).
d) Jiné
- Na p íští sch zi p edloží paní Krej í ová seznam len komise, kte í budou v roce 2008 p át
jubilant m v m stské ásti Nová Ulice

V.

Program p íští sch ze
- Kontrola z minulého zápisu
- P ipomínky, návrhy a podn ty ob an
- Projednání požadavk magistrátu
- Up esn ní zástupc pro p ání jubilant m

VI.

Ukon ení
P edseda ukon il sch zi KM . 13 v 19.00 hod. P íští sch ze se bude konat dne 12.2. 2008
v 18.00 hod. v jídeln Klubu d chodc na Jalt .

Zápis vytvo il:

David Kundel ……………………………….

Zápis schválil:

Jaroslav Procházka ………………………….

