KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.5 ze schůze ze dne 13.8. 2013
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 13.8. 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
RNDr. J. Köcher
J. Vybíhal
J. Lipovská
Omluveni: PaedrDr. J. Borůvka
M. Korec
Hosté: p. Koutný - MPO

III.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
-

Obyvatelé domů v ulici Thoamyerova, Čajkovského si stěžují na nemožnost parkování a
zastavení nákladních vozidel s materiálem nebo pro stěhování, ulice jsou trvale od 6:30 do
cca 16:00 přeplněny vozidly zaměstnanců a návštěvníků FN. Vozidla nedodržují průjezdný
profil ani vzdálenosti od křižovatky a tím brání ve výhledu. Tento stav je trvalý v celém
prostoru KMČ.
Městská police požádána o zvýšenou pozornost a řešení dopravních přestupků.

-

Obyvatelé domů na sídlišti v bývalých kasárnách si stěžují na zvýšený výskyt bezdomovců
v prostorách kasáren se všemi negativními jevy, konzumace alkoholu, znečišťování
obtěžování hlukem, a sprostými výrazy i před dětmi. Je potřeba vyzvat vlastníka
nevyužívaných budov, Úřad práce, aby v souladu s příslibem Ministerstva práce a
sociálních věcí zajistil slibované zabezpečení a dohled.

b) Dotazy, připomínky KMČ
-

U křižovatky ulic Hraniční, Čajkovského umístit odpadkový koš – odpadky jaou u
křižovatky házeny do poškození el. Skříňky

-

Urgujeme opravu schodů na konečné tramvaje, schody jsou využívány i slepci, ti nemohou
díry ve schodech najít a došlo i k pádům.

-

Pozemek mezi kovářstvím na ul. Čajkovského a firmou FAB je potřeba pokosit,
požadujeme upozornit vlastníka pozemku aby tak učinil.

OSTATNÍ
- zahájena oprava chodníku na ul. Za vodojemem

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 19:30h.Příští schůze se bude konat dne 10.9.2013
na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka …….. …………………………………

Příloha č.1
Doručená pošta
p.č Datum
doručení

Doručeno od/
vlastní

Počet Stručný obsah
listů
příloh
Technické služby Olomouc 1 / 1 Plán prací na
TSMO/3324/2013
červenec 2013
1 / 1 Objednávka OB
SmOl odbor vnějších
1590/13/OVVI vztahů a informací

1

26.6.2013

2

28.6.2013

3

28.6.2013

SmOl odbor vnějších
vztahů a informací

1/1

4

5.7.2013

SmOl odbor ŽP
SmOl ŽP/55/
/1612/2013/Jar

5

11.7.2013

6

30.7.2013

7

2.8.2013

KMĆ
Objednávka OB
1591/13/OVVI KMĆ

Způsob
vyřízení
Na vědomí
Na vědomí

Vyřizu Adreje
sát

Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh
Vyvěšeno
1.7.2013
Chodník
95 000.- Kč

Na vědomí

Chodník
99 500,- Kč

Na vědomí

Pokládka
optického
kabelu

SmOl odbor majetkoprávní
SmOl/MAJ/22/1995/2013
Sk

2 / 1 Užívání
pozemku
I.P.Pavlova,
Čajkovského.
Hraniční
1 / 6 Stanovisko ke
zřízení věcného
břemene

K
projednání

Umístění
stojanů
dopravně
navigačního
značení

Technické služby Olomouc
TSMO/3977/2013
SmOl odbor ŽP
SmOl ŽP/55/
/2029/2013/Jar

1 / 1 Plán prací na
srpen 2013
2 / 0 Užívání
pozemku
Horní lán

Na vědomí

Vyvěšeno
1.8.2013

Na vědomí

Prodloužení
plynového
řadu

