
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.6 ze schůze ze dne 9.6. 2009 
 
 
 
I. Zahájení 
  
            Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 9.6.. 2009 v jídelně Klubu 
 seniorů ( JALTA) 
 
 
II.  Prezentace  
 
 Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby : 
 J.Procházka – předseda komise 
 H.Skotáková 
 K.Krejčířová 
 D. Krmášek 
 L.Kunc 
            p. Vybíhal 
 F. Čapka 
 
            Omluveni: D. Sedláčková, D. Kundel 
 Hosté :  Městská policie 
                        
                         
 
III. Schválení zápisu 
 
 Předseda přečetl bez připomínek členů zápis z minulé schůze KMČ. 
 
IV. Nové záležitosti 

 
a) Schválení výdajů na opravy chodníků 
 
- KMČ bylo dáno na vědomí vyjádření odboru dopravy k připomínce k přechodu ul.  

    Čajkovského-Hraniční. Vyjádření je nedostatečné, riziko pro chodce trvá. (Kam si   
    má stoupnout maminka s kočárkem?) 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 
 
KMČ žádá: 

               - ulice Za vodojemem 4 – poškozená houpačka – KM Č žádá o opravu, hrozí nebezpečí                   
    úrazu. Dále jsou zde zlomené desky na dvou lavičkách, taktéž hrozí nebezpečí úrazu. 
 
 
- Za vodojemem 4 – obyvatelé si stěžují na neustále plné nádoby na odpadky. 

    - z konečné tramvaje směrem k Ternu není posekaná tráva, plevel dosahuje místy až    
                 půl metru. 
 



 
                 
          
  d)  KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje  
 
     - písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty. 

            
              
                - SmOl/ŽP/55/8628/2009/Ste - Umístění laviček Za vodojemem u hřiště - KMČ 

doporučuje. 
 
                - Patrik Veselský, Pionýrská 22, Ol. – Stížnost na nedodržování nočního klidu – předáno 

Městské policii a na vědomí odboru živnostenskému (za KMČ řeší pí. Sedláčková a pí. 
Krejčířová) 

 
 
 
 
 
 
               

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 18.35 hod. Příští schůze se bude konat dne 11. srpna             

v jídelně Klubu seniorů na Jaltě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka……………………………………………. 


