KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5 OLOMOUC – CHOMOUTOV
ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE 15.6.2011
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku 15.6.2011 v kanceláři KMČ .
II. Prezence
Přítomni : pan Krpec, Kuchařík, Martinů, Šachrová, Vašíček, Hejtmánek, Trnová
Omluven : pan Martínek
Hosté
: předseda TJ Sokola Chomoutov pan L. Zaoral, redaktor Olomouckého VeČerníku pan Skřivánek, Městská policie Olomouc, občané Chomoutova
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Předseda přečetl zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění.
IV. Otevřené body
a / Předseda TJ Sokola Chomoutov seznámil komisi s přípravou kanalizační přípojky
na hřiště. Bylo navrženo domluvit osobní schůzku s panem náměstkem Majorem za
účasti předsedy a člena komise a předsedy TJ Sokola.
b /

KMČ zve na svou příští schůzku pracovníky dopravního odboru MmOl a Dopravního podniku města Olomouc k řešení nové autobusové linky.

c /

Občané Chomoutova byli seznámeni s následujícím pořadím oprav chodníků:
1. Štěpánovská ulice - od mostu na konec obce
2. Nájezd na most přes Moravu
3. Hrachoviska
- chodník přes dětské hřiště
4. Baarova ulice
- od čísla 23 po 45
5. Dalimilova ulice - vpustě v chodníku

d /

Předseda navštívil OKR ohledně možnosti vybudování cyklostezky z Chomoutova
do Olomouce – Černovíra.

e /

KMČ byla seznámena s průběhem oprav 18 kanalizačních vpustí na ulicích Dalimilové, Štěpánovské a Horecké.

f /

Další kontroly komínů proběhnou na podzim, termíny budou včas oznámeny.

V. Nová záležitost
a /

KMČ byla seznámena s návrhem dopravního odboru MmOl ohledně stížností
řidičů při vystupování cestujících z autobusu MHD č. 20 na konečné
zastávce u školy.
KMČ navrhuje :
1. Provést generální opravu na zastávce VEOLIA autobusů č. 763,764 a na této
zastávce zhotovit zastávku výstupovou pro autobus č. 20.
2. Na křižovatce před školou křižovatku upravit tak, aby bylo umožněno
otáčení autobusu č. 20 při výstupu a najetí do stávající nástupové zastávky
č. 20. Bližší informace se dohodneme na schůzi KMČ 13.7.2011.

b / KMČ žádá dopravní odbor MmOl o snížení rychlosti v obci na 40 km.
c / KMČ zasílá dopis vedoucí oddělení péče o zeleň paní Ing. J. Štěpánkové
ohledně dětského hřiště.
d /

KMČ byla seznámena s oznámením o zahájení vodoprávního řízení.

e /

Předseda podal zprávu o nátěrech stožárů veřejného osvětlení a možnosti
nátěru technologického mostu přes Moravu.

f /

Na základě stížností občanů komise žádá občany, aby v neděli nerušili hlukem
sečení trávy, řezání dřeva,..

g /

Bude vykácen 1 strom – višeň na ulici Dalimilové č. 99-101.

VI. Příští schůzka se bude konat ve středu 13.7.2011 v 17.00 hodin v kanceláři KMČ.

Zápis provedla : Helena Trnová
Zápis schválil : Jaroslav Krpec
předseda komise

