KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.9 ze schůze ze dne 9.10. 2012
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 9.10. 2012 bývalé internetové pracoviště
v areálu JALTA (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova)

II.

Prezentace
Přítomny byly následující osoby:
J. Procházka
D. Sedláčková
D. Kundel
Mgr. L. Krystýn
P. Sirotňák
J. Lipovská
J. Vybíhal
RNDr. J. Köcher
PaedrDr. J. Borůvka
Ing. M. Korec

Hosté : - V. Šíblová
- p. Prečan - Policie ČR
- p. Koutný - Městská policie
III.

Nové záležitosti

a) Připomínky občanů
- Na dětském hřišti v ulici Vojanova je poškozené pískoviště. Hrozí nebezpečí úrazu. KMČ
prosí o opravu.

b) Dotazy, připomínky KMČ
KMČ žádá
- Odstranění kontejneru v ulici Čajkovského (před vstupem do MŠ). Brání v průchodu
z mateřské školy a ulicí Čajkovského.
- Opravu pískoviště na dětském hřišti Vojanova. Hrozí nebezpečí úrazu.
- Opravu chodníku v ulici Čajkovského (před tel. budkou) poškozeného po opravě kabelu.
KMČ žádá o projednání se zhotovitelem a opravu dlažby.
- Posečení neudržované zatravněné plochy v ulici Čajkovského (naproti fy Grundfos)
- Vymalování podchodů Pionýrská a Fakultní nemocnice.
- Opravu veřejného osvětlení v ulici I.P.Pavlova 44-60.

VYJÁDŘENÍ KMČ
- k písemnosti SMOL/Maj/22/5397/2011/Pr - vyjádření k využití zahrádek podél komunikace
Okružní. Spodní část parcely číslo 72 u křižovatky I.P. Pavlova - Okružní je v současné době
využívaná jako zahrada, upravit tak, aby se zlepšil výhled do křižovatky I.P. Pavlova Hraniční - Okružní (případně využít pro stavbu kruhového objezdu). Ostatní části parcely
číslo 72 dále využívat pro účely zahrádkářů.

OSTATNÍ
- Policie ČR podala informaci o rostoucí kriminalitě v areálu Jalta. KMČ podporuje
zabudování bezpečnostních kamer, také na doporučení zástupce Policie ČR a žádosti pí.
Šíblové v blízkosti objektu.
- Komise děkuje za opravu dětského hřiště Brněnská.

c) KMČ bere na vědomí
- dle došlé pošty.

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 20:00h.Příští schůze se bude konat dne 13.11.2012
na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova.

Zápis vytvořil :

David Kundel ……..………………………………………….

Zápis schválil :

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

Příloha č.1
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne 9.10. 2012
Doručeno od/
Poč Stručný obsah
Způsob
Vyřizu AdreP č. Datum
doručení
vlastní
et
vyřízení
je
sát
listů
přílo
h
1 5.10.2012 SmOl odbor ŽP
2 / 0 Užívání plochy Na vědomí
SmOl ŽP/55/
I.P.Pavlova 92
/3815/2012/Jar
2 14.9.2012 SmOl odbor ŽP
2 / 0 Užívání plochy Na vědomí
SmOl ŽP/55/
Brněnská 44,46
/3696/2012/Jar
3 21.102012 SmOl odbor komcepce a
1 / 2 Koncepce
Na vědomí
rozvoje
vodního
S-SmOl /090226//2012/OKR
hospodářství
4 21.10.2012 SmOl odbor majetkoprávní
1 / 2 Stanovisko
K
SmOl/MAJ/22/5397/2011/Pr
k pronájmu
projednání
majetku

Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh

Rekonstrukce
vodovodní
přípojky
Zařízení
staveniště

Vyjádření

