KOMISE M STSKÉ ÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE

Zápis . 7 ze sch ze ze dne 12. 8. 2008

I.

Zahájení
KM 13 svolala pravidelnou sch zi v 18.00 hod dne 12.8.2008 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 :

III.

p. Koutný, p. Odkoupil – M stská policie
Martina Volfová, Vladislava Švecová, Ji ina Holusková, František Holusek

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

IV.

Nové záležitosti
KM projednala:
- Stanovení po adí investi ních akcí na rok 2009, které bude projednáno s odborem investic 27.8.2008
a) p ipomínky ob an
- Martina Volfová, Vladislava Švecová se informovaly na pokácení stromu p ed domem
I.P.Pavlova 35

- Ji ina Holusková, František Holusek upozornili na nevyhovující stav d tského h išt p ed
domem Hrani ní 35 (KM doporu uje opravu nebo odstran ní koloto e, p ilehlé zídky,
dopln ní lavi ky a celkové úpravy)

b) Dotazy, p ipomínky KM
KM doporu uje:
- pose ení trávy na pozemcích ve vlastnictví m sta Olomouce, parc. .115/5, 913/42, 913/91
(p edáno na Odbor životního prost edí)
KM žádá:
- Opravu nebo odstran ní koloto e, p ilehlé zídky, dopln ní lavi ky a celkové úpravy u domu
Hrani ní 35
- RMO, aby projednala s pronajimatelem pozemku p emíst ní reklamního pouta e AWK
na ulici Vojanova, vzhledem k tomu, že je umíst n nad teplovodním potrubím. V p ípad
poruchy zp sobí prodloužení opravy.
- Vymalování podchodu ajkovského. Nevyhovující stav tvá n kolik m síc .

c) KM bere na v domí
Písemné informace zaslané MmOl. Dle p ílohy došlé pošty.

- .j. SmOl/MAJ/22/248/2008/Sk - Vyjád ení k pronájmu pozemk .
Bez námitek
- .j. SmOl/MAJ/22/3451/2008/Go - Vyjád ení k pronájmu pozemk .
Bez námitek
- .j. SmOl/MAJ/22/1605/2008/To - Vyjád ení k prodeji pozemk .
Bez námitek
- .j. SmOl/MAJ/22/4396/2008/Ki - Vyjád ení k pronájmu pozemk .
KM nedoporu uje prodej pozemk , sníží se kultura bydlení

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 9.zá í
v 18.00 hod v jídeln Klubu senior na Jalt .

Zápis vytvo il :

David Kundel………..…………………………...

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka………………………………...

