KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.3 ze schůze ze dne 12.3. 2013
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 12.3. 2013 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
P. Sirotňák
Mgr. L. Krystýn
J. Lipovská
J. Vybíhal
RNDr. J. Köcher
PaedrDr. J. Borůvka
Omluveni: Ing. M. Korec
Hosté: pí.Trundová, p.Švec, p.Koutný MPO,

III.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- Na chodníku v ulici Brněnská jsou spadlé dva bloky z opěrné zítky. Jedná se o úsek chodníku
mezi ulicí Vojanova a podchod k tram. zast. FN.
- Na základě připomínky p. Tesaře, aby byl upozorněn ředitel Gymnázia Čajkovského, že při
pořádání akcí v Čajkaréně je příjezd na parkoviště z ulice Pionýrská. Řidiči bloudí a přejíždí
chodník na ulici Čajkovského.

b) Dotazy, připomínky KMČ
- Při ořezu stromů(topolů) v ulici Balcárkova zůstaly větve na chodníku. KMČ prosí
o odklizení a úklid (od garáží po cihelnu).
- Schody na konečné tramvaje jsou po mrazech ve špatném technickém stavu. KMČ prosí
o opravu.

OSTATNÍ
- p. Švec informoval o přípravě květnových SLAVNOSTÍ ČERNÉHO ORLA. K přípravě
slavnosti 18.5.2013 vyplynuly následující požadavky:
1) Zajištění dodávky elektrického proudu pro cca deset odběrných míst
2) Zajištění mobilních WC (4ks)
3) Zajištění hlídky první pomoci ČČK
4) Požadavek na městskou policii k uzavření ulice I.P.Pavlova od Vodojemu po ulici
Mošnerova (v den konání od 12:30 do 21:30) a trvalé přítomnost hlídky městské policie
5) Zapojení městského informačního centra k propagaci
c) KMČ bere na vědomí
- viz příloha č.1

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 19:15h.Příští schůze se bude konat dne 9.4.2013 na
bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka …….. …………………………………

Příloha č.1
Doručená pošta
p.č Datum
doručení
1

29.2.2013

Doručeno od/
vlastní
SmOl odbor ŽP
SmOl ŽP/55/
/389/2013/Jar

Počet Stručný obsah
listů
příloh
2 / 0 Užívání plochy
Kafkova před
objektem
Porsche

Způsob
vyřízení
Na vědomí

Vyřizu Adreje
sát

Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh
Pokládka NV,
VNk

