KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 10.4. 2012
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 10.4. 2012
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

Přítomny byly následující osoby:

Růžena Čecháková
Mgr.David Dohnal
Ing. Monika Holečková
RNDr. Jiří Holinka, PhD.
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Omluveni: Ing. Bc.Marcela Buiglová ( předsedkyně)
Hosté: zástupci Policie ČR

III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Po přečtení byl schválen všemi přítomnými členy KMČ zápis z minulé schůzky.
IV.

Otevřené body

Na jednání byla řešena problematika oprav zpevněných ploch a zel ploch, které byly
poškozeny při pokládce optického kabelu na podzim 2011. Členové komise se shodli, že bylo
provedeno předláždění chodníkové dlažby, a to v místech propadů a neprofesionálně
provedené dlažby, urovnání terénu a dosypání zelených ploch travním semenem, ale nebyla
řádně provedena oprava některých chodníkových obrubníků, které se posunuly od
chodníkového tělesa. Taktéž v některých místech nebyla doplněna bet. dlažba u vjezdů a
nebyl odklizen podsypový materiál. Bylo dohodnuto, že bude provedena vizuální kontrola
trasy a pořízena fotodokumentace poškozených míst.
Dále byly řešeny závady na stavbě „Rekonstrukce ul. Přichystalova“, na které členové
komise již upozorňovali. Jedná se o propadnutí kanálových vpustí v chodnících. Po letošní
zimě došlo k dalšímu propadnutí kanálových vpustí umístěných v chodnících, což
způsobuje nerovnost chodníkové plochy a pro chodce toto může být nebezpečné. Členové
komise tedy upozorňují na nutnost provedení kontroly a následné opravy. Po letošní zimě
bylo zjištěno popraskání některých betonových dlaždic na chodnících, které byly nově
provedeny v rámci výše citované stavby. Je nutné tedy, aby Technické služby Olomouc, a.s.
při zimní údržbě nepoužívaly na údržbu chodníků těžší mechanizaci. Komise již na tuto
skutečnost upozorňovala.

V.

Nová záležitost

Nebyly projednávány.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena v 18:30 hod. Další schůzka se bude konat dne 15.5. 2012 v
18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

