Zápis KM

.15 Nové Sady ze dne 14.05.2007

P ítomni:
Mgr. Stan k, Ph.D. (p edseda), Mgr. Vejbor (tajemník), Mgr. Vamberová, Mgr. Šrámek, Ph.D., p. St íž,
Ing. Pachta, Mgr. Langer, p. Kraclík, pí. Kalmanová, p. Coufal
Nedostavil se:
p. Kroupa
Za MP: str. Raš ák, str. Rozsypal
Host: pí. Anna Kavanová, obyvatelka DPS Peškova
Program:
1. Zahájení.
2. Volba tajemníka KM .
3. Rozhodnutí a na ízení MmOl na v domí KM .
4. Podn ty a žádosti KM .
5. R zné.
6. Záv r.
1.

Paní Kalmanová p edala funkci p edsedy KM panu Mgr. Sta kovi, Ph.D. Nový p edseda KM zahájil
jednání a p ivítal nové i stávající leny KM .

2.

Tajemníkem KM byl zvolen Mgr. Petr Vejbor (pro 10 – proti 0 – zdržel se 0).

3.

KM se seznámila a vzala na v domí doru ená rozhodnutí a povolení.
SmOl/ŽP/55/10253/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/9513/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/11242/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/10633/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/9294/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/9198/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/8211/2007/Jar
SmOl/ŽP/55/8223/2007/Jar
SmOl/OPK/79/1526/2007/Nan
SmOl/OPK/79/1905/2007/Nan
SmOl/OPK/79/1773/2007/Nan
SmOl/OPK/79/1861/2007/Nan

4.

Rooseveltova 95 (umíst ní stavebního za ízení – palety +
kontejner) do 8.5.07
Polská, Velkomoravská, Mišákova, Trnkova (výkopové práce –
výstavba telekomunika ního kabelového rozvodu) do 22.5.07
Polská 30 (výkopové práce – havárie vodovodního adu) do 2.5.07
Velkomoravská (výkopové práce – havárie vodovodního adu) do
29.4.07
Velkomoravská 59, 61 (umíst ní stavebního za ízení – pojížd ní
autoje ábu + skládka) do 30.5.07
Dolní Novosadská (výkopové práce – odstran ní havárie plynu) do
21.4.07
Skupova 1, 3, 5 (umíst ní stavebního za ízení) do 30.6.07
Fischerova (výkopové práce – uložení kabelu NN) do 21.4.07
Voskovcova (realizace stavby…) do 20.4.07
Velkomoravská (havárie vodovodního adu) do 28.4.07
eskobratrská 36 (p edlážd ní stávajícího sjezdu) do 4.5.07
Trnkova 582/24, Mišákova (telekomunika ní kabelový rozvod – III
etapa) do 23.5.07

K žádosti o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta Olomouce za ú elem z ízení
zeleninové zahrádky j. SmOl/Maj/22/1235/2007/Sk ze dne 2.5.2007 ve v ci ásti parc. . 94/1 ostatní
plocha o vým e 110 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nemá KM námitek (pro 10 proti 0 - zdržel se 0).
KM byla SmOl OŽP požádána dopisem j. SmOl/ŽP/55/7778/2007/Ste ze dne 4.4.2007 o stanovisko
k požadavku obyvatel domu Velkomoravská 505/51, 506/53 o demontáž lave ky, která je umíst ná na
ulici Velkomoravská . 51, 53 z d vodu jejího trvalého obsazení hlu nou mládeží z celého okolí.
KM považuje d vody i argumenty obyvatel za od vodn né a k požadavku na odstran ní
lave ky nemá námitek (9 pro – 0 proti – 1 zdržel se).

5.

6.

R zné
a) KM se seznámila s plánem prací TS MO na m síc kv ten.
b) KM se seznámila s e-mailovou odpov dí k problematice d tských h iš a pískoviš v oblasti
okolí ulice Trnkova, h išt v ulici Radova za MŠ. Zájemci se mohou s odpov dí seznámit p i
p íštím jednání KM .
c)
len KM Mgr. Langer požaduje elektronické zasílání rozpisu úklidu TSMO p edsedovi
KM a následné elektronické rozeslání len m KM , tak aby byl p ehled o plánovaných
pracích – nap . dne 11.05.2007 nebyl proveden svoz plastového odpadu na ulici Handkeho.
d)
len KM Ing. Pachta vyjád il stížnost na distribuci Radni ních list do domu Trnkova 32
a do budoucna požaduje lepší informovanost o sb rových sobotách.
e) Paní Anna Kavanová požádala KM za obyvatele DPS Peškova o možnost jednorázov
umístit sb rový kontejner do prostoru p ed DPS, tak aby si jeho obyvatelé mohli provést úklid.
Pro mnohé bylo umíst ní kontejneru v rámci sb rové soboty obtížn dostupné. Rovn ž
požádala o nový nát r lave ek v areálu DPS.
KM požaduje po TSMO jednorázové umíst ní sb rového kontejneru p ed DPS Peškova
a nový nát r lave ek v areálu DPS.
Záv r

P íští jednání KM prob hne dne 11.06.2007 v 17.30 v DPS Peškova.
Zapsal: Mgr. Petr Vejbor – tajemník

Schválil: Mgr. Antonín Stan k, Ph.D., p edseda KM 15

