KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.6 ze schůze ze dne 8.6. 2010

I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 8.6. 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
D.Sedláčková
Ing. L.Kunc
Hosté : - p.Koutný, Městská policie
- Jaroslav Palatka, Marcela Palatková

III.

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

IV.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- Pan Palatka upozornil na kritický stav chodníku podél ulice Okružní – Mošnerova –
Hněvotínská. Tento chodník měl vybudovat investor bytových domů. Do dnešního dne se
neprovedlo. Žádáme příslušné odbory o urgenci o zhotovení chodníku u investora.
- Obyvatelé domů Hraniční 5-11 žádají z důvodu rekonstrukce fasády domu o odstranění
poškozeného přístřešku mezi domy Hraniční 3-5. Přístřešek je nad pozemkem města.
b) Dotazy, připomínky KMČ
- dne 8.6. 2010 na ul. Čajkovského ( u vyměničky) byl prováděn výkop těžkou
mechanizací. V letos novém chodníku je poškozeno touto mechanizací cca 30ks dlaždic.
Žádáme o zajištění opravy.
- žádáme o doplnění ukradených odpadkových košu v ul. Pionýrská a Brněnská.
- žádáme o posečení přerostlé trávy na konečné tramvaje, mezi spojovacím chodníkem od
konečné tramvaje k ul. Nad lánem a novou bytovou výstavbou.

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

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 10.8.
v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka…………………………………………….

Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne 8.6.2010
P Datum
Č doručení

Doručeno od/
vlastní

1 12.5.2010 SmOl odbor stavební
SmOl/OPK/79/
/1609/2010/Št

2 28.5.2010 SmOl odbor ŽP

Počet Stručný
listů obsah
příloh
2 / 0 Užívání
komunikace
Okružní,
Mošnerova
2 / 0 Užívání
plochy
Okružní
2 / 0 Užívání
komunikace
Vojanova 4
1 / 1 Plán na
červen 2010

SmOl ŽP/55/
/7711/2010/Jar
3 28.5.2010 SmOl odbor stavební
SmOl/OPK/79/
/1429/2010/Št
28.5.2010
Technické služby města
4
Olomouce
Zn.: TSMO/ÚŘ/
1 / 1 Oznámení o
5 1.6.2010 MmOl Odbor koncepce a
rozvoje
projednání
Č.j.SmOl/OKR/19/3129/2008Ga
konceptu
územního
plánu
Olomouce

Způsob
vyřízení
Na
vědomí

Na
vědomí
Na
vědomí
Na
vědomí
Na
vědomí

Vyřizuje Adresát

Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh
Realizace
zastávky
MHD
Přívod
kabelu k
zastávkám
Oprava
vodovod.
přípojky
Vyvěšeno
27.5.2010

