KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 24
Zápis z jednání KMČ č.24 ze dne 7. 6. 2006
Přítomni: Kohoutek, Hýblová, Karger, Ing.Podracký, Řezníček, Smékal,
Navrátilová, Palíková, MUDr. Krejčí,
Omluveni: Hloušek
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 :
- vedoucí oddělení Městské policie – Jeremenkova ulice – pan Musil
Na žádost občanů požadavek na MP častěji dohlížet na provoz v ulicích Bendlova,
J.Koziny, Roháče z Dubé, Bratří Wolfů a Na Zákopě - měření rychlosti a jízda
v protisměru.
Projednáno:
- požadavek členů komise místní části úprava křovin v blízkosti lávky směrem do Hodolan,
- odstranit zátaras na ulici Chelčického před domem č.or. 17
- odstranění lavečky a pískoviště v parčíku mezi ulicemi Průchodní a Karla Vaníčka
- osazení lavečky na zkraje ulice Fugnerové směrem k ulici Lipenská
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání
rekonstrukce kanalizace v ulici Prokopa Holého a Bratří Wolfů
- vyrozumění o podaném odvolání podle § 56 zákona zákona č. 71/1967 Sb. o správním
řízení ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k § 26 zákona č. 71/1967 Sb. znění pozdějších
předpisů veřejnou vyhláškou
- odstranění betonových truhlíků na ulici Táborské
- osazení dopravní značky průjezd zakázán na propojovací komunikaci ul. Ondřejova a
k panelárně – požadavek občanů předán pí. Lučanovou na odbor dopravy SmOl Ing.
Mutňanské úkol trvá

-

Doručená pošta :

- SmOl/Maj/22/3311/2006/Ot.
Pronájem části pozemku parc.č. 1089 ost.pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany- umístní reklamy
- SmOl/Maj/22/2379/2006/Ot – komise souhlasí
Pronájem části pozemku parc.č. 824/66 ost.pl. o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 1094 o
výměře 4 m2, vše v k.ú. Hodolany – umístění reklamního zařízení, komise souhlasí
- SmOl/Majú22/625/2006/Čí
Prodej pozemku parc.č. 39/2 ost.pl. o výměře 240 m2, v k.ú. Bělidla – výstavba rodinného domu
komise souhlasí
- SmOl/Maj/22/2208/2006/Sk
Pronájem pozemku parc.č. 1001 ost.pl. o výměře 50 m2 pro účely zeleninoví zahrádky- komise
souhlasí
Jednání bylo ukončeno v 19.00hod
Zapsala : Palíková
Karel Kohoutek
předseda KMČ č.24

Příští jednání komise bude 5. 7. 2006 v 17.30 hod. na ulici Jiráskova č. 9

