KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.3 ze schůze ze dne 10.3. 2009

I.

Zahájení
Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 10.3. 2009 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
D. Kundel

Hosté : - p. Dokoupil, Městská policie
- p. Polián, Policie ČR
- Mgr. Ludvík Kašpar

III.

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

IV.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- p. Kašpar poukázal na nevyhovující stav v okolí výstavby bytového komplexu
Mošnerova (parkování stavebních aut mimo areál stavby, špatný stav příjezdové
komunikace, prašnost, hluk) – KMČ doporučuje projednat na stavebním odboru
MmOl

b) Dotazy, připomínky KMČ
KMČ doporučuje:
- dořešit problémy se stavbou v ulici Mošnerova
- prořezání smrku Za vodojem 8, pokácení smrku Za vodojemem 6
- uklidit prostor kolem tramvajové točny a podél chodníku k nákupnímu centru
Nevyhovující stavy chodníků:
- ul. Pionýrská (od křižovatky Čapkovského => tramvajový podchod – cca 600m² )
- ul. Čapkovského (světelná křižovatka => škola Čapkovského – obě strany
chodníku 800m² ke škole resp. 180m² od školy)
- ul. Hraniční 1 – Hraniční 11 (160m²)
- ul. Za vodojemem (Za vodojemem 4 => křižovatka ul. Okružní – více kratších
úseků)
- ul. I.P.Pavlova (I.P.Pavlova 64 => vodojem => ul. Okružní – cca 600m² )
- ul. Pionýrská 26 (před domem cca 80 m²)

d) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty.
- SmOl/OPK/79/5541/2008/Šk – Vyjádření k pronájmu pozemku ul. I.P.Pavlova
(vybudování sjezdu a přístupového chodníku) – není námitek
- SmOl/OPK/79/6909/2009/Šk – Vyjádření pronájmu pozemku ul. (vybudování
reklamních panelů) – nedoporučuje

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 18.45 hod. Příští schůze se bude konat dne
14. dubna 2009 v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel ……..………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka…………………………………………….

