Zápis z jednání KM . 19 Pavlovi ky
Ze dne 10.11.2008 konané v kancelá i Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod

P ítomni: áslava D., Ing.Opletal Aleš , Smy ka Z, Vyroubalová B , Ing. Opletal Jos.
Omluveni:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé sch ze konané dne 13.10.2008
Návrh zadání územní územního plánu m sta Olomouce
Náhradní výsadba strom
Dopravní situace v ulici Na Zákop
R zné

Ad 2) lenové Komise obdrželi návrh zadání územního plánu m sta Olomouce. Po seznámení se
se zadáním, KM p ípadné p ipomínky odešle do stanoveného termínu odboru
koncepce a rozvoje MMO. Oznámení o projednávání zadání územního plánu m sta
Olomouce je vyv šeno ve výv sce.
Ad 3) K záležitosti náhradní výsadby strom za vykácené p erostlé thuje v Hildebrandov ulici,
KM uvádí, že za adila do požadavk na investice v roce 2007 i požadavek na rekonstrukci
ulice Hildebrandova, v etn chodník a úpravy zelen , jejíž sou ástí m la být i výsadba
strom . P i projednávání požadavk investic v roce 2008 bylo komisi investi ním odborem
doporu eno tento požadavek kompletní rekonstrukce vy adit. Kompletní rekonstrukce ulice,
z d vod jiných priorit, nemá nad ji na realizaci. Na íjnové sch zi KM , bylo rozhodnuto,
že úpravy budou uplatn ny jako samostatná úprava chodník a samostatná výsadba zelen
v pr b hu roku 2009. Z tohoto d vodu náhradní výsadba strom není provedena.
Ad 4) V úseku ulice Na Zákop , mezi železni ním p ejezdem a ulicí Železni ní , kde je omezen
pr jezd vozidel nad 3,5t je tento zákaz nadále velmi asto porušován kamiony.
Ad 5)

R zné – Pr b h sb rové soboty ze dne 8.11.2008 lze hodnotit jako dobrý a st ídání
stanoviš konteiner v ulici Sladovní a Veverkova je vyhovující.
- Komisi kontaktovala policie R
Sch ze ukon ena v 18,45 hod.

zapsal :

áslava Dušan

