KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.2 ze schůze ze dne 10.2. 2009

I.

Zahájení
Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 10.2. 2008 v jídelně Klubu
seniorů ( JALTA)

II.

Prezentace
Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby :
J.Procházka – předseda komise
H.Skotáková
D.Sedláčková
K. Krejčířová
P. Sirotňák
Ing. L. Kunc
Bc. D. Krmášek
J. Vybíhal
F. Žáček
D. Kundel
Omluven: F. Čapka
Hosté : - p. Dokoupil, Městská policie
- p. Vladimír Špit, p. Zdeněk Mrvík

III.

Schválení zápisu
Předseda přečetl bez připomínek členů zápis z minulé schůze KMČ.

IV.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- p. Špit předložil návrh na vybudování parkoviště v ulici Za Vodojemem viz přílohaKMČ nemá námitek a doporučuje postoupit do plánu inv. akcí
- p.Mrvík upozornil na špatný přistup ke kontejnerům pracovníkům TSMO před
dome I.P.Pavlova 15
- Pavel Javorek dopisem doporučil opravit chodník před domem Pionýrská 26-viz
příloha

b) Dotazy, připomínky KMČ
KMČ doporučuje:
- umožnit odvoz odpadu zajištěním přístupu ke kont. stanovišti v ulici I.P. Pavlova 15
prac. TS barevným vyznačením komunikace před kontejnery
- opravit příjezdovou komunikaci k FN v ulici I.P.Pavlova po křižovatku
Vojanova/Mošnerova
- opravit chodník před domem Pionýrská 26

c) Jiné
- oznámení ukončení činnosti v KMČ 13 Filipa Žáčka z důvodu změny bydliště

d) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty.
- SmOl/MAJ/22/6325/2008/Čí – Vyjádření k prodeji pozemků ul. Vojanova (stavba
trafostanice) – není námitek
- SmOl/MAJ/22/99/2009/Hu – Stanovisko k zřízení věcného břemene (právo vjezduparcela 913/4) – není námitek
- SmOl/MAJ/22/7857/2008/Ha – Stanovisko k výpůjčce pozemků – není námitek

V.

Program příští schůze
- Kontrola minulého zápisu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie
- Projednání požadavků a oznámení magistrátu

VI.

Ukončení
Předseda ukončil schůzi KMČ č. 13 v 18.50 hod. Příští schůze se bude konat dne
10. března 2009 v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka…………………………………………….

