
  
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 
Ze dne 8.12.2008  konané v kanceláři Staving s.r.o.  Pavlovická 20/43 v 17,30 hod 

 
 

Přítomni:   Čáslava D.,   Ing.Opletal Aleš , Smyčka Z,  Vyroubalová B , Ing. Opletal Jos.                 
Omluveni:    

 
 Program jednání: 

  
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 10.11.2008  
2. Návrh zadání územní územního plánu města Olomouce    
3. Náhradní výsadba stromů  
4. Dopravní situace v ulici Na Zákopě 
5. Světelný přechod v ul. Chválkovická  
6. Termíny schůzí KMČ v roce 2009 
7. Různé   
 

 
 Ad 2) Předseda Komise se dne 27.11.2008 zúčastnil v zasedacím sále  MMO veřejného 
           projednávání zadání územního plánu města Olomouce. Připomínky k návrhu zadání 
           je možno uplatnit do 31.12.2008. na MMO odboru koncepce a rozvoje.  
               
Ad  3)  K záležitosti náhradní výsadby stromů za vykácené přerostlé thuje v Hildebrandově ulici, 
            KMČ obdržela rozhodnuti Č.j. SmOl/ŽP/55/20140/2008/Du, kterým se stanovuje 
            termín náhradní výsadby do 31.5.2009. Před výsadbou KMČ musí zajistit vytýčení 
            podzemních sítí, aby nedošlo ke kolizi při výsadbě nebo narušení ochranného pásma 
            podzemních vedení.             
                           
Ad  4)   V úseku ulice Na Zákopě, mezi železničním přejezdem a ulicí Železniční , kde je omezen 
              průjezd vozidel nad 3,5t je tento zákaz nadále velmi často porušován kamiony. Dopravní 
              značka omezující průjezd  vozidel nad 3,5t je vyvrácena.  
  
Ad  5)    Světelný přechod ve Chválkovické ulici naproti školy, řidiči nerespektují a to i tak,že 
                projíždějí během celého intervalu, kdy pro chodce svítí zelená. Pokud během soboty 
                na semaforu bliká žlutá, nedávají přednost chodcům zpravidla nikdy. Jelikož se jedná 
                o přechod v blízkosti školy považujeme tuto situaci za velmi nebezpečnou. Předseda 
                 projedná záležitost na odboru dopravy. 
 
Ad  6)     V roce 2009 budou schůze komise v kanceláří Staving s.r.o Pavlovická 20/43 v 17,30 
                v následujících termínech: 12.1.2009., 9.2.2009., 9.3.2009., 6.4.2009., 11.5.2009., 
                8.6.2009., 13.7.2009., 10.8.2009., 14.9.2009., 12.10.2009., 9.11.2009. 14.12.2009.      
                Komise bude pracovat ve stejném složení. 
 
Ad  5)     Různé –  komise vyjádřila souhlasné stanovisko k pronájmu pozemku v majetku města 
                               dle žádosti č.j. SmOl/22/4317/2008/Sk a souhlas byl předán majetkoprávnímu 
                                odboru.  

                     
  

Schůze ukončena  v 18,45 hod. 
  
 
 
zapsal :  Čáslava Dušan 

 


