KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 7.12. 2005
Přítomni: Hloušek, Karger, Kohoutek, Bc.Lučanová, Palíková, Ing.Podracký, Řezníček,
Smékal,Viktora, Mudr. Krejčí
Omluveni: Hloužek, Navrátilová, Ing.Schneider
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hod., řídí předseda komise Kohoutek Karel

Program
- zahájení
- hosté
- přehled o plnění úkolů
- odeslaná pošta
- doručená pošta
- projednáno

Hosté :
1. Městská policie – pan Smékal upozornil na stížnosti občanů okolo ulice Na výsluní na
agresivního psa občanů bez domova usídlených v okolí. MP bude řešit
2. Paní Fingerová, jako zástupce občanů podepsaných pod peticí „ Za obchvat na Šternberk“
se přišla informovat o stavu jednání – pan Kohoutek ji sdělil, že o RMO si nechá vypracovat obě
varianty a zváží, která bude výhodnější pro město a občany.

Přehled plnění úkolů
-

retardér na ul. Matěje z Janova – trvá (ing.Puhač)
cyklotrasa - trvá – odpovídá Bc.Lučanová
problém s údržbou splavu u Drožďáren – bylo vyvoláno jednáni zástupců Města,
Drožďáren a Povodí – stále jsou nejasné majetkoprávní vztahy
ul. Ostravská – předáno na Hygienickou stanici
ul. Bendlova (týká se i Libušiny) – pan Hopp (vedoucí odboru dopravy)z MmOl
informoval, že bude provedena kompletně nová vozovka po celé šíři.

Doručená pošta :
1- MAJ-PR/193/2005/Ženožičková ze dne 31.10.2005 – sdělení stanoviska k prodeji
ul.Pavelkova - KMČ nemá námitek
- MAJ-PR/179/2005/Číhalová ze dne 15.11. – sdělení stanoviska k prodeji – část parc.
Č.200/1 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú Bělidla na ul. Libušina,
KMČ doporučuje provést místní šetření a zvážit prodej pozemku
-

ÚSO/1744/2005/Voj ze dne 15.11.2005 – vyrozumnění
OPK/4586/2005/Van za dne 26.10.2005 – zvláštmí užívání komunikace
OPK/4615/2005/Van ze dne 31.10.2005
dtto
OPK/4682/2005/Van ze dne 2.11.2005
dtto
OPK/4725/2005/Van ze dne 5.11.2005
dtto
OPK/4764/2005/Van ze dne 9.11.2005
dtto
OPK/4741/2005/Van ze dne 9.11.2005
dtto
OPK/4847/2005/Van ze dne 14.11.2005
dtto
OPK/4896/2005/Van ze dne 18.11.2005
dtto
ŽP/OPZ/432/2005/Jar ze dne 14.11.2005 povolení zvl. užívání veř.zeleně, zábory a výk.práce
ŽP/OPZ/436/2005/Jar ze dne 16.11.2005
dtto
ŽP/OPZ/433/2005/Jar ze dne 14.11.2005
dtto
ÚSO/1744/2005/Voj ze dne 31.10.2005 oznámení o zahájení územního řízení

Projednáno :
1. Pan Karger informoval o chystané kompletní rekonstrukci ulic J.Koziny a Na zákopě
2. Pan Kohoutek představil členům komise rozpočet na rok 2006
3. KMČ byla informována o změně poplatků za odvoz odpadu

Jednání bylo ukončeno v 18.15hod

Zapsala : Palíková

Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 4.1. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 19

