KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO
Zápis ze schůzky
I.

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 3.10.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni: předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, p. Ryzner,
Ing. Kropáč
Nepřítomen: A. Svobodová DiS. – omluvena, Ing. Cupák – omluven, F. Polák
Hosté: Městská policie č. 187, 203, Policie ČR, Mgr. Eva Machová – náměstkyně primátora

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

KMČ vznesla požadavek na Městskou policii na preventivní umístění radaru v ul. Jablonského.

2.

„Komunikace a inženýrské sítě“ v ul. Žitná, Polní a malé Vlčiny – dopravní přístupnost do daných lokalit. Předseda KMČ podal informaci o průběhu jednání.

3.

Uzavření Sběrového dvora v Neředíně – rekonstrukce do konce října 2011. Je posílen provoz
Sběrového dvora v Hodolanech (Po – So denně od 8.00-20.00 hod.).

4.

Informace o dopr. značkách – dopravní značky u nadjezdu a na Frajtově nám. byly doplněny.
Nový požadavek na opětovné umístění DZ „Jednosměrný provoz IP04b“ na začátek ulice Severní

5.

Návrhy KMČ na opravu chodníků – probíhá realizace. Další podněty budou prověřeny.

6.

Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy:
- požadavek na nátěry sloupů veř. osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu – trvá.

7.

Připomínka JUDr. Jansy - o prověření možnosti návaznosti spojů linky č. 15 – požadavek
předán na DPMO.

8.

Komise žádá o opravu povrchu komunikace podél hřbitova – předseda KMČ podal informaci
o dalším průběhu.

9.

Podpora výstavby „Multifunkčního hřiště“ v areálu Sokolovny – probíhá jednání.

10.

Ing. Kropáč požádal komisi o zařazení areálu hasičské zbrojnice do plánu sečení. Probíhá.

11.

Investiční akce na rok 2012. Komise rozhodla v uplatňování navržených inv. akcí z roku 2011.

12.

Statutární město Olomouc – žádost o prodeji orné půdy v ul. U Sladovny – umístění letního
občerstvení u in-line stezky, č.j. SMOL/Maj/22/4245/2011/Bra.
Komise souhlasí pod podmínkou, že budou pozemky pronajaty.

13.

Různé:
- žádost občanů o opravu ul. A. Stratila (pokračování ulice okolo RD podél hráze řeky Moravy) – podala pí D. Punčochářová - Komise vzala na vědomí.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.50 hod.

Příští schůzka se bude konat 7.listopadu 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.
Zapsala:
Dagmar Rudolfová
Zápis schválil:
Ing. Zdeněk Blaťák

