KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.5 ze schůze ze dne 11.5. 2010

I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 11.5. 2010 v jídelně Klubu
seniorů ( JALTA)

II.

Prezentace
Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby :
J.Procházka – předseda komise
H.Skotáková
P.Sirotňák
D.Kundel
J. Vybíhal
D. Sedláčková
F. Čapka
Omluveni:, Ing. L.Kunc,
Hosté : - p.Koutný, Městská policie
- pí. Holková, Policie ČR
- MUDr.Jezdinský, p. Špitálský, Hlaváček, Krystýn, Patsch a pí. Rabenseifnerová

III.

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

IV.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- p. Krystýn upozornil na projíždění vozidel stavby (stavba Pevnůstka) do zákazu vjezdu
z ulice Mošnerovu do ulice Profesora Fuky. Předáno MPO
- MUDr.Jezdinský podal stížnost na množící se vandalismus a rušení veřejného pořádku
v ulici Hraniční. Předáno MPO
- MUDr.Jezdinský požádal o provedení ořezu keřů na ulici Hraniční 5, které zasahují až do
oken bytů. Předat Odboru životního prostředí - KMČ doporučuje ořez provést.
- p. Špitálský seznámil KMČ se záměrem vyhlásit prostor mezi ulicemi FoerstrovaHněvotínská-Okružní-Třída Míru za sídliště. KMČ bere na vědomí.
- p. Hlaváček, Krystýn, Patsch a pí. Rabenseifnerová seznámili KMČ se záměrem Úřadu
Práce Olomouc vybudovat v těsné blízkosti nové zástavby mezi ulicemi Profesora Fuky
a Jana Zrzavého novou budovu Úřadu Práce, školící středisko s jídelnou a ubytovnou
a budovu Odboru sociální podpory.Doloženo doklady Ministerstva práce a sociálních
věcí. KMČ žádá Radu města Olomouce a pana primátora, aby této výstavbě v rámci
daných možností zabránil a umožnil tak dodržení původního Územního plánu, který
v této lokalitě předpokládá výstavbu sportovišť a klidové zóny.

- pí. Opletalová žádá o vybudování chodníku na ulici Kafkova od ulice I.P.Pavlova po
obchodní dům Tesco. Odpovězeno emailem – KMČ zařadila tento požadavek do registru
investičních akcí v roce 2007. Do dnešního dne nebyl tento požadavek zadán k realizaci.
b) Dotazy, připomínky KMČ
-

d) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty.
- SmOl/MAJ/22/1421/2010/Ha - Pronájem pozemku p.č. 907/2 - KMČ nemá 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 18.45 hod. Příští schůze se bude konat dne 8.června
v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka…………………………………………….
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