KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 - Olomouc - západ
Zápis ze schůze 21.2.2011
Přítomni:

MUDr. Koutná, p. Svozil, Mgr. Musil, Ing. Fürst, Ing. arch. Giacintov,
Mgr. Havran,
Omluveni: pí Mankovecká
Hosté:

p. L.Velešík (MP)

Zápis za leden 2011 byl schválen již dříve elektronickou poštou.

1. Pan Velešík byl upozorněn na houpající se dlaždice v chodníku mimo působnost KMČ 18.
2. Bod 4 zápisu z lednové schůze zněl: (Na frekventovaném přechodu pro chodce přes
Palackého ulici poblíž Erbenovy u vstupu do Čechových sadů jsou panely tramvajového
kolejiště zdviženy asi o 5 cm a tvoří tak závadu ve schůdnosti) a byl obratem splněn,
DPMO panely uložilo do správné úrovně.
3. Bod 5 zápisu z min. schůze: Na chodníku na ul. Palackého u restaurace U Fleků zřejmě
provozovatel restaurace, obyvatelé domu Palackého 25 a prodejna potravin Palackého 23
nechávají trvale stát nádoby na odpad. Chodník je i tak dost úzký a případné zmrazky jej
ještě zužují, takže chodci se nemůžou u popelnic navzájem ani vyhnout, šířka pro chodce
zbývá menší než 1 m. Na problém jsme upozorňovali již v zápise z 13.12.2010 v bodě 4.
trvá dál, náprava nezjednána. Předseda KMČ zjistil, že odbor dopravy postoupil řešení na
OŽP a ten slíbil, že se vypraví na místní šetření. Stav trvá i 7.3.2011.
4. Požadavky KMČ na opravy komunikací předal zpracované do tabulky na OD p. Fürst.
5. Komise se dohodla, že gratulace jubilantům za 1. pol. 2011 proběhne 14.4.11 v 15 hodin,
účastní se pp. Fürst a Svozil, evidenci provedou paní Mankovecká a Koutná. Vlastní
organizaci převzal SPOZ – pí Romanovská.
6. KMČ byla seznámena s došlou poštou.
7. Po schůzi, ale před sepsáním zápisu byl doručen dotaz, zda komise souhlasí s odstraněním
sušáků na prádlo u domu Na vozovce 48-50. Pan Fürst na místě prošetřil a doporučuje
komisi: Sušáky odstranit lze, ale místo je pro výsadbu stromů nevhodné – vzdálenost od
severní fasády domu je pouze asi 5 m! Bude projednáno na březnové schůzi.

Projednávané body byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy jednomyslně.
KMČ se sejde opět druhé pondělí v měsíci (14. března)!
Dle záznamu Ing. arch. Giacintova zpracoval Ing. Fürst.
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