Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ

Zápis ze schůze dne 8.9.009

Přítomni dle prezenční listiny: MUDr. Koutná, pí Mankovecká, pp. Fürst, Musil, Svozil,
Giacintov a Havran
Omluveni: --Hosté: pí Fatěnová, p. Chladnuch
za Polici ČR: pí Andoková 318923, p. Hrabal 320623, pracovníci odd. Olomouc IV.

Schůzi zahájil předseda ing. Fürst a úvodem oznámil, že doc. Ivanová se vzdává členství
v komisi z důvodu vysokého pracovního zaneprázdnění.
Hlavním problémem v MČ,
Zástupci Policie ČR oznámili sídlo svého oddělení: Ul. Na trati v Olomouci-Hejčíně. Území,
které toto oddělení má na starosti, se nachází západně od železniční trati Olomouc hl.n. –
Horka – Senice na Hané. (Ostatní území místní části 18 spravuje odd. I se sídlem v Sokolské
ulici)

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
- žel. přejezd na Litovelské ul. : sloupky oddělující chodník od prostoru kolejiště a
zamezující vjíždění aut do kolejiště jsou zahrnuty do celkové opravy chodníků
v úseku Palackého, Litovelská, Tř. míru zahájené 1.9. 2009 s termínem ukončení
30.11.2009.
- Lešení Palackého 20: Pan Chladnuch upozornil, že zábor prostranství, který byl
několikrát prodlužován, naposledy 30.9.2009, je nyní opět prodloužen do
31.10.2009. Komise pověřuje předsedu p. Fürsta, aby se v této záležitosti osobně
angažoval a prověřil, bylo-li reagováno na dopis předchozí předsedkyně KMČ doc.
Ivanové panu primátorovi.

Různé:
Paní Sylva Fatěnová se na schůzi komise dostavila s žádostí o pomoc při řešení
havarijního stavu dvora ve vnitrobloku domů Škrétova 1 a 3. V této věci již sama
jednala mailem s p. Michaličkou a náměstkem p. Ščudlíkem. Ten 15.7. přislíbil, že
se město pokusí o provizorní opravu navezením recyklátu, ale dosud se tak nestalo.
KMČ se obrátí s písemnou žádostí o opravu na odbor dopravy a kopie dopisů a
fotodokumentaci zašle rovněž řediteli TSmO p. Petříkovi
- Odvoz odpadů: KMČ obdržela termíny a seznam míst sběru rozměrného a jiných
odpadů. Na území KMČ 18 to jsou místa Wolkerova Tř. Svornosti u Elitu. KMČ
žádá Technické služby o zavedení svozových tras tohoto odpadu, aby se pobčané
nemuseli vláčet s velkými kusy.
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Nové úkoly:
- MUDr. Koutná prověří u pí Romanovské možnost uveřejňování doby konání
pohřbů zesnulých spoluobčanů v Olomouckém večerníku nebo na radniční
vývěsce či jinde.
- Komise připravuje nové setkání s jubilanty ve 2. pol. 2009. Po konzultacích byl
vyhlášen termín na 24.9.2009 ve 14 a v 15 hodin. Členové komise se účastní
v obvyklých funkcích

Příští schůzka by se měla konat dle plánu 13.10.2009.
Schůzi ukončil předseda p. Fürst
Dle záznamu paní Mankovecké doplni p.Fürst
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