KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.9 ze schůze ze dne 8.10. 2013
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 8.10.2013 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
Mgr. L. Krystýn
D. Kundel
P. Sirotňák
PaedrDr. J. Borůvka
RNDr. J. Köcher
J. Vybíhal
J. Lipovská
M. Korec
Omluveni:, D. Kundel
Hosté: p. Koutný – MPO, p. Prečan – PČR

III.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
-

Občané si stěžují na převislé větve nad chodníky, které brání bezproblémovému průchodu
na:
a) na ulici Hraniční 1 - 11
b) na ulici Brněnská 54
Doporučujeme provést ořezání

-

Na ulici Okružní (od vodojemu po první pyramidu) ze soukromého pozemku přesahuje
živý plot do poloviny chodníku - prosíme o výzvu vlastníkovi pozemku o sjednání nápravy

b) Dotazy, připomínky KMČ
-

U křižovatky ulic Hraniční, Čajkovského umístit odpadkový koš – odpadky jsou u
křižovatky házeny do poškození el. skříňky. Stav trvá

-

KMČ žádá opravu špinavých a znečištěných podchodů Pionýrská a FN. Zároveň prosíme o
doplnění kovovými odpadkovými koši, jelikož jsou stávající plastové terčem žhářů.

-

Před domem I.P.Pavlova 92 je poškozený chodník, vyjetí hluboké koleje, zřejmě vozidla
stavby u tohoto domu - prosíme o výzvu vlastníkovi pozemku o sjednání nápravy

-

V parčíku u ulice Hraniční se začínají vyskytovat volně pobíhající psi bez košíku
v přítomnosti jejich majitelů. Žádáme o častější kontrolu Městské policie.

-

KMČ upozorňuje na nesvítící světla:
Na ulici Brněnská, vchod do pochodu k tramvajím
V prostoru za knihovnou na ul. Brněnská
U vchodu do domu Pionýrská 22

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 12.11.2013
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

2

29.9.2013

29.9.2013

Doručeno od/
vlastní

Počet Stručný obsah
listů
příloh
SmOl odbor majetkoprávní 1 /2 Stanovisko
SmOl/OPD/28/656/2013 Šk
k prodeji
majetku

Technické služby Olomouc
TSMO/3324/2013

1 / 1 Plán prací na
říjen 2013

Způsob
vyřízení
K
projednání
KMČ
souhlasí nemá
námitek
Na vědomí

Vyřizu Adreje
sát

Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh
Budova č-p1183
Mošnerova 5

Vyvěšeč.p.1183
no 1.10.2013

