Zápis KM

. 15 – Nové Sady ze dne 12. 1. 2009

P ítomni:
Mgr. Antonín Stan k Ph.D. (p edseda), Mgr. Gabriela Medve ová (tajemník), Ji í St íž, Mgr.
Milan Langer, Mgr. Zde ka Vamberová, Ji í Kracík, Ing. Vít Pachta
Omluveni:
Mgr. Richard Šrámek Ph.D., Lubomír Coufal
Zástupce policie R dle prezen ní listiny
Zástupce MP – odd lení Jánského: p. Urban
Zástupci odboru investic MmOl: pánové Michali ka a Zedek
Ob ané M . 15 dle prezen ní listiny
Program:
1. Zahájení
2. Vyjád ení zástupc policie R a m stské policie
3. Vyjád ení zástupc odboru investic k problém m výstavby kanalizace na ul. Dolní
Novosadská
4. R zné
5. Záv r
Ad 1)
P edseda KM

. 15 zahájil jednání v 17.30

Ad 2)
P edseda KM Mgr. Antonín Stan k Ph. D. pod koval zástupc m polici
spolupráci v roce 2008.

R a MP za

Zástupce MP informuje o p esunu odd lení z ulice Janského na Tererovo nám stí. Pana
Urbana je možné zastihnout v centrále v ul. Kate inská 23.
KM žádá MP o pr b žné m ení rychlosti na ulicích Slavonínská a Dolní Novosadská. A
urgenci ešení p echod pro chodce.
Ing. V. Pachta žádá o zjednání nápravy. P i sjezdu z dálnice sm rem od Kožušan svítí ze
staveništ idi m do o í ostré sv tlo. Velmi nebezpe n je umíst n i zvýšený ostr vek.
Vyjád ení zástupce MP:
MP vše prov í a bude nás informovat o výsledcích.
Ad 3)
Vyjád ení zástupc odboru investic k problém m kanalizace na ul. Dolní Novosadská.
Výchozí problém:
Prob hlo budování hloubkové kanalizace na ul. Dolní Novosadská. Vznikl problém
s p ípojkami pro jednotlivé ob any. Odbo ky byl vykopány pouze po travnatou plochu a ne až
k jednotlivým nemovitostem. Zbytek (asi 3-5 m nutno kopat ru n ) Pod chodníkem vedou sít
i s kabely vysokého nap tí.

Ob ané vznášejí dotaz na zástupce odboru investic. Kdo bude kopat v místech s vysokým
nap tím, jestli existují n jaké firmy, které by to mohly realizovat. V oblasti bydlí mnoho
d chodc , kte í si tato práce nebudou moc provést sami a nebo je financovat.
Ob ané mají zpracované projekty, ale ty jsou zjevn nedokon ené, jsou zpracovány ne až po
nemovitost, ale pouze hranici pozemku.
Kolaudace s nabytím právní moci by m la prob hnout asi v polovin b ezna 2009.
Ing. Michali ka podává vysv tlení, že m sto není povinno realizovat jednotlivé p ípojky
v bec. A zhotovené p ípojky k travnatému pásu jsou jakýmsi darem m sta ob an m. M sto
je zaplatilo. EU je v projektu ze svých pen z již nedotovala. Je na rozhodnutí majitele
nemovitosti, zda se ke kanalizaci p ipojí i nikoli.
Pan Michali ka zašle p edsedovi KM seznam firem, které by výkopové práce
zrealizovali. Prosíme ob any, kte í mají o tento seznam zájem, aby zaslali své e-mailové
adresy p edsedovi KM , který jim seznam zašle. Další spojení na p edsedu KM Mgr.
Antonín Stan k Ph.D. tel. 728 212 997.
Ad 4)
Termíny sch zí KM v roce 2009.
16. února, 9. b ezna, 6. dubna, 11. kv tna, 8. ervna, erven – srpen dle pot eby, 7. zá í,
12. íjna, 10. listopadu, 14. prosince
Požadavek na MmOl:
Žádáme s ohledem na po así a možnosti o co nejrychlejší realizaci bezbariérové úpravy
chodníku p ed vchodem do domu v ulici Werichova 7, Olomouc. N kolik jeho obyvatel
je vozí ká a pot ebují tuto úpravu k lepší dostupnosti. D kujeme.
Ad) 5
P edseda KM ukon il sch zi v 19:15 hod.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medve ová, tajemnice KM
Kontrola: Mgr. Antonín Stan k, Ph.D., p edseda KM
POZOR! P íští sch ze KM

. 15 bude 16. 2. 2008 v 17. 30 na obvyklém míst .

