KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.9 ze schůze ze dne 12.10. 2010

I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 12.10. 2010 v jídelně Klubu
seniorů ( JALTA).

II.

Prezentace
Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby :
J.Procházka
D.Sedláčková
D.Kundel
J.Vybíhal
H.Skotáková

Omluveni: Ing. Kunc
Hosté : - p. Koutný, Městská policie, p.Kamenčák PČR
- pí.Konečná, p. Konečný, pí. Kosíková, pí. Horová (všichni I.P. Pavlova)

III.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- hosté z I.P. Pavlova urgují řešení dopravní situace na jejich ulici, požadují:
- měření rychlosti na ulici I.P.Pavlova (předáno MP)
- vybudování parkovacího pásu na ulici I.P.Pavlova (od ulice Nad Lánem po ulici
Balcárokva)

b) Dotazy, připomínky KMČ
- KMČ žádá o urychlené posečení trávy na pozemku mezi chodníkem od konečné tramvaje na
Nové Ulici k oplocení nově postavených výškových domů (přerostlé kopřivy plné semen)
a plochy mezi domy Balcárkova 19 -23
c) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- SmOl/MAJ/22/509/2010/Šk - Prodej části pozemku p.č. 1076 v ulici Mošnerova – KMČ
nemá námitek

IV.

Program příští schůze
- Kontrola minulého zápisu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie
- Projednání požadavků a oznámení magistrátu

V.

Ukončení
Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 19:10 hod. Příští schůze se bude konat dne 9.11.
v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka …….. …………………………………….
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