KOMISE M STSKÉ ÁSTI .17
(Olomouc-st ed)
Zápis z jednání
3.3.2008
I.Zahájení
Pravidelné jednání KM 17 se konalo dne 3.3.2008 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti v prvním pat e domu U Zlatého jelena.
II.Prezence
P edseda zahájil jednání p ivítáním p ítomných a návrhem programu jednání.
P ítomni: viz prezen ní listinu.(p edseda, 10 len , zástupce MPO)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
P edseda p e etl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v p e teném zn ní.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
IV.Otev ené body
a) Akce pro jubilanty
KM vyslechla názory klub senior , které prezentovali pan ernohouz a paní
Svetková. Kluby senior by jakoukoli akci velmi ocenily, a už by byla
spojená s p edáváním dáre k nebo ne. Dále se pak v rámci komise
diskutovalo, zda by m la akce být spojená s p edáváním dáre k jubilant m.
KM bude pravd podobn p i realizaci spolupracovat s odborem sociální pé e.
Rovn ž byl p edm tem diskuse zp sob sezvání jubilant na akci, finan ní a
organiza ní stránka v ci.Pokud by akci KM skute n po ádala, bylo by tak
nejd íve po átkem roku 2009. len KM ing.Marek zajistí do p íštího jednání
KM ješt informace od Sboru pro ob an.záležitosti.
b) Podn ty k opravám chodník a komunikací:
t ída Svobody – žádost o opravu a p edlážd ní chodníku od divadla
až po k ižovatku u eské spo itelny. Nejen „klapa ky“ ale chybí i
jednotlivé dlaždice! Ob ané pak užívají vozovku!
Legioná ská ulice-žádost o p edlážd ní chodník p ed orienta ními
ísly 6 až 8, dále pak na k ižovatce se Slovenskou ulicí.
Palachovo nám.- žádost o p edlážd ní chodníku p ed or. .1,
v prostoru sousedícím s živým plotem a v okolí nádob na t íd ný
odpad.
Roh 1. máje a Nám. republiky-žádost o p edlážd ní chodníku p ed
Okr. knihovnou
V. Nová záležitost
a)
Došlá pošta
V mezidobí došlo na KM celkem 17 Rozhodnutí a 3 Povolení, jež KM
bere na v domí.
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b) Situace s t íd ním odpad v Olomouci
Jednotliví lenové KM .17 se vyjád ili k možnostem t íd ní odpad v okolí
svého bydlišt . Všichni lenové se shodli na tom, že je t íd ní odpad užite né
a že se v posledních letech situace v tomto sm ru ve m st zlepšila. Nej ast jší
p ipomínky k fungování sb rných míst pro t íd ní odpadu jsou:
• Malá kapacita sb rných nádob, respektive jejich p epln nost
v návaznosti na nízkou frekvenci jejich vyvážení. (Wolkerova,
Palachovo nám.)
• Nevzhlednost míst pro kontejnery na t íd ný odpad a jejich umíst ní
na chodníku. To má za následek ší ení zne išt ní spojeného s jejich
provozem do širokého okolí. (Legioná ská, Palachovo nám.)
• Obtížná možnost t íd ní odpad v samém centru m sta Olomouce.
KM v návaznosti na p edešlou diskusi považuje za nutné z ízení
sb rných míst pro t íd ný odpad v samém centru m sta(nap .do
podzemních kontejner ). Dále pak v íme, že se v budoucnosti naleznou
finance na kultivaci již existujících sb rných míst-alespo ne vybudování
zídky okolo kontejner , nebo jiné ešení, které umožní ú inn odd lit
sb rná místa od každodenního provozu na ve ejných komunikacích.
VI.R zné, diskuze
a)
Pan Teichman informoval KM o výsledcích výb rového ízení
na projektové zpracování rekonstrukce ulice 8. kv tna a t ídy 1. máje.
V závislosti na dob zpracování projektové dokumentace by tato rekonstrukce
snad m la prob hnout v roce 2010.
b)
Paní Lazor áková len m KM rozdala rozpis jubilant na další
tvrtletí.
c)P edseda KM informoval o p ipravovaném jednání vedení SmOl se zástupci
všech KM .Dále se zú astní TSOL a MPO. Bylo dohodnuto,že vystoupí k
problematice t íd ní odpad v centru a k operativn jšímu odvozu p epln ných
kontejner i mimo plánovaný harmonogram odvozu.
VII.Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 17.45 hod. P íští jednání se bude konat dne 7.4.2008
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat e domu
U Zlatého jelena.
Zapsal: Zden k ernohouz
V Olomouci dne 7.3.2008
Schválil: p edseda KM 17 Ing Josef Kalman

