KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č.1 /2017 ze dne 11.1. 2017

I.

Zahájení

Předsedkyně paní Ivana Janečková zahájila schůzi KMČ a všechny
přivítala
II.

Prezence

Přítomní : Paní Ivana Janečková – předsedkyně, pan Jančík –
tajemník, pan Popelák, paní PaedDr. Žáková – zapisovatelka, paní
Horáková, paní Matysová, pan Stavinoha, paní Mgr. Žůrková, pan
PhDr. Machalíček, pan Nykodým
Omluveni : Paní Mgr. Batlová, pan Mgr. Rak
Hosté : MPOL – p. Rozsypal
Policie ČR – p. Hrbata
Hosté -p. Stiborová – ulice K Sídlišti Olomouc
III. Schválení minulého zápisu
Program byl schválen – komise je dle bodu č. 10 Jednacího řádu
KMČ v počtu 10 přítomných členů usnášeníschopná.
IV. Nové požadavky na MMOL :
1.Host , p. Stiborová – upozornila KMČ na nevyhovující stav
dopravy na ulici K Sídlišti, kde jezdí neustále nákladní vozy
a dochází k otřesům a narušení statiky – omezit vjezd nad
3,5 tuny a zjistit, zda je na stavebním povolení správně
určena a dodržována trasa vozidel pro dovoz stavebního
materiálu – stavba vedle hotelu IBIS.

2.Zrušení přechodu pro chodce 29.I/35 VELKOMORAVSKÁ
– BRNĚNSKÁ RAMENO
Na základě žádosti OKZ MMOL ze dne 22.12.2016 ing. Lukáš
Klevar byl na KMČ 20 vznesen dotaz, o možné zrušení výše
uvedeného přechodu v blízkosti Hotelového domu. KMČ
jednohlasně se zrušením tohoto přechodu nesouhlasí a již dostala
stanovisko MMOL, že přechod bude zachován.
3. NALAJNOVÁNÍ PARKOVACÍCH ČAR JEREMIÁŠOVA 12-16
Požadavek již uveden v Zápise č. 10 /2016 ze dne 12. 10. 2016 – nebylo
realizováno, urgováno pan Holý
Další požadavky na nalajnování parkovacích čar pro jaro 2017 :
-

Lužická ulice na straně k hřišti
Janského ulice 2,4,6
Sienkiewiczova ulice směr k parčíku 1 – 13

V. Další schůzka KMČ 20 se uskuteční ve středu 8.2.2017 v 18,00
v DDM Janského Olomouc

Zapsala : PaedDr.Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

e-mail : kmc20@olomouc.eu

