Komise m stské ásti íslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze sch ze dne 12.12.2007
I. Zahájení
KM íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch zku v 18 hodin, dne 12.12.2007
v DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
P ítomni: p. Jan ík, Mgr. Ž rková, pí. Michlová, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, . Vlach,
pí. Machalí ková, p. Ve e a, Mgr. Dosoudilová, pí Musilová
Nep ítomni: Ing. Hor i ka
Hosté: strážmistr Schneider, velitel p. Urban (MPO), p. B ezina DDM
III. Program
a) DDM Jánského nutn pot ebuje rekonstrukci, vedoucí DDM p. B ezina nás
informoval o možnosti dotace na opravy. KM 20 doporu uje, aby odbor školství
MM Olomouce podpo il získání dotace pro DDM Jánského u jeho z izovatele
Krajského ú adu Olomouc, protože je to pro d ti nás všech.
b) Zhodnocení spolupráce KM s MPO – spolupráce je dobrá, p íslušníci MPO na
sch ze docházejí, upozor ujeme na spreyery, bezdomovce, petardy apod. Snažíme se
ešit i stížnosti a p ipomínky ob an .
c) Projednání stížnosti obyvatel domu Jánského 16 a 18 – auta zde jezdí p es chodník –
p edáno MP k ešení
d) Obyvatelé ulice Jánského 2 si st žují na poškozený asfaltový chodník p ed jejich
domem.
e) Pí Musilová žádá o o ezání lip v ulici Jihoslovanská, již dlouho nebylo provád no.
f) Nevíme v jakém po adí je za azen do zimní údržby hlavní p ístupový chodník od
tramvaje do sídlišt k Zenitu, ale p i spadu sn hu nebývá ošet ován posypem.
Zejména jeho ást od tramvajového podchodu Fakultní nemocnice k ZŠ Nedv dova je
nejhorší, dále už chodníku trochu pomáhá horkovod, který je pod ním umíst n.
IV. Pošta: KM souhlasí s prodejem pozemku u bývalé PS Jeremiášova firm Provád ní
staveb Olomouc s.r.o.. Dále KM projednala žádost Stavebního bytového družstva
Olomouc ohledn pozemku u domu Kischova 2, 4, 6 a souhlasí s odprodejem pozemku
za plnou cenu dle cenové mapy m sta Olomouce.
V. Termín p íští sch ze st eda 9. ledna 2008 v 18.00 hod.
Zapsala: pí D. Machalí ková

Schválil: p. J. Jan ík

KM
20 P EJE VŠEM OB AN M P ÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTK
VÁNO NÍCH A HODN ŠT STÍ, ZDRAVÍ A ÚSP CH V OSOBNÍM I
PRACOVNÍM ŽIVOT V NOVÉM ROCE 2008

