KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.7 ze schůze ze dne 11.8. 2009

I.

Zahájení
Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 11.8. 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
Ing. D. Krmášek
J. Vybíhal
D. Kundel
F. Čapka
Hosté : - p. Dokoupil, Dokoupil Městská policie
- Dagmar Vargová

III.

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

IV.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- Dagmar Vargová upozornila na opakující se rušení nočního klidu u domu Za Vodojemem 4. Předáno Městské policii k řešení.

b) Dotazy, připomínky KMČ
KMČ doporučuje:
- opětovné zavedení využívané autobusové linky č. 16 na ulici Hraniční a
k nákupnímu centru Haná

KMČ žádá:
- zatravnění neupravené a zaplevelené plochy v ulici Balcárkova po vybudování kanalizace u nově postavených rodinných domů (ulice Drmolenská)
- vyjádření, zda sečení trávy TSMO na soukromých pozemcích v ulici Okružní (u
pyramid) je zpoplatněno vlastníky pozemků

KMČ upozorňuje na:
- přeplněné odpadkové koše v oblasti Nová Ulice
- přerostlou zeleň podél spojovacího chodníku (u autobazaru) tramvajové točny a
ulicí Horní lán.
- nedostatečné vytížení nově zřízené linky 35 Stupkova - Aquapark.
- nedostatečné ruční sečení trávy na území celé městské části Nová Ulice zejména u
panelových domů

c) Jiné
- KMČ byla seznámena s plánem investičních akcí

d) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty.
- SmOl/MAJ/22/2510/2009/Pr – Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 613 (vybudování parkoviště) – KMČ souhlasí s podmínkou vybudování plánovaného chodníku v blízkosti parkoviště
- Visso s.r.o. – Vyjádření k PD ke stav. povolení – doporučujeme I. variantu
- SmOl/MAJ/22/3069/2009/Hu – Stanovisko k pronájmu části pozemku (umístění
poutače) – není námitek
- SmOl/MAJ/22/3836/2009/Ha – Stanovisko k prodeji budovy č.p. 1184 v ulici
Mošnerova– 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 18.55 hod. Příští schůze se bude konat dne
8.září v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka…………………………………………….

