
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis �. 6 ze sch�ze ze dne  17. 6. 2008 
 
 
 
I. Zahájení 
  

KM� 13 svolala pravidelnou sch�zi v 18.00 hod dne 17.6.2008 v jídeln� Klubu  
 senior� (JALTA) 
 
 
II.  Prezence 
             

P�edseda zahájil sch�zi. P�ítomny byly následující osoby: 
            J. Procházka – p�edseda komise 
            H. Skotáková  
            K. Krej�í�ová 
            P. Sirot�ák  
 Ing. L. Kunc 

D. Kundel 
F. �apka 
Bc. D. Krmášek 
F. Žá�ek   

            J.Vybíhal  
 
           Hosté :  
                       p. Koutný, p. Odkoupil – M�stská policie 
                       pí.Brutovská 
 
 
 
III.  Schválení zápisu 
 

 P�edseda p�e�etl, bez p�ipomínek �len�, zápis z minulé sch�ze KM�. 
 
 
 
IV. Nové záležitosti 
 

a) p�ipomínky ob�an� 
 

 -  Paní Brutovská upozornila na neupravené ke�e r�ží p�ed domem I.P.Pavlova 22  
 



        b)  Dotazy, p�ipomínky KM� 
 
             
       
             KM� upozor�uje: 
 
             - TSMO p�i se�ení trávy nenajížd�t auty s kontejnerem na chodníky a zatravn�né plochy. 

Dochází k poškozování chodník� a vyjetí kolejí ve ve�ejné zeleni. Nakládání trávy je možné 
provád�t v blízkosti se�ené plochy. 

 
 
KM� doporu�uje: 
 
- Pro�ezání ke�� r�ží v ulici I.P.Pavlova 22. 
- Provést údržbu zatravn�né plochy podlé chodníku od kone�né tramvaje k ulici Horní lán. 
- Upozornit investora, který v ulici Mošnerova realizuje stavbu byt�, na povinnost úklidu komunikace  

k zamezení prašnosti. 
 
 
             KM� žádá: 
 

- O sd�lení, co je budováno na zelené ploše u k�ižovatky �ajkovského – Horní lán. Stavební 
povolení KM� nedošlo a stavba je již zahájena. 

- Dopln�ní chyb�jící m�íže kanaliza�ní vpusti na krajnici silnice u garáží v ulici Balcárkova 
(23.6. p�edáno na TSMO).  

 
 
 

 - Dotazy na M�stskou policii:  
     �  nevy�ešená stížnost na p�erostlé ke�e v areálu Rehabilita�ního st�ediska v ulici Za 

Vodojemem, které zasahují i mimo areál.  
      

 
 
 
c)  KM� bere na v�domí  

 
    
              Písemné informace zaslané MmOl. Dle p�ílohy došlé pošty. 
 
 
 
 

 - �.j. MAJ/22/1249/2008/Go - Vyjád�ení k prodeji pozemk�.  
   Bez námitek 
 
 
 - �.j. MAJ/22/2595/2008/Go - Vyjád�ení k prodeji pozemk�.   
   KM� souhlasí a žádá ponechat chodník od kone�né tramvaje ve sm�ru k ulici Horní lán bez 

omezení. 
   
                 
 



                
 
V. Program p�íští sch�ze 
 
 - Kontrola z minulého zápisu 
 - P�ipomínky, návrhy, podn�ty ob�an� a �len� komise 
 - Projednání požadavk� magistrátu 
            
 
 
 
VI. Ukon�ení 
 
 P�edseda ukon�il sch�zi KM� 13 v 19.10 hod. P�íští sch�ze se bude konat dne 12.srpna 
            v 18.00 hod v jídeln� Klubu senior� na Jalt�. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vytvo�il :    David Kundel………..…………………………... 
 
 
 
 
 
Zápis schválil :    Jaroslav Procházka………………………………... 


