KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5 OLOMOUC – CHOMOUTOV
ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE 13.7.2011
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku 13.7.2011 v kanceláři KMČ.
II. Prezence
Přítomni : pan Krpec, Kuchařík, Martinů, Šachrová, Hejtmánek, Vašíček, Trnová
Omluven : pan Martínek
Hosté
: náměstek Dopravního podniku Olomouc pan Zatloukal , vedoucí dopravního
oddělení Magistrátu města Olomouce paní Ing. J. Dokoupilová
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Předseda přečetl zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění.
IV. Otevřené body
a / Po jednání s náměstkem Dopravního podniku Olomouc panem Zatloukalem a
vedoucí dopravního oddělení magistrátu města Olomouce paní Ing. J. Dokoupilovou na podzim bude komisi představena studie autobusové točny na ulici
Výstavní.
b /

30.6.2011 proběhla schůzka s náměstkem primátora panem JUDr. Majorem za
účasti pana Krpce, Hejtmánka a Zaorala, kde bylo dohodnuto, že TJ Sokol
nechá zpracovat projektovou dokumentaci a statutární město Olomouc najde
prostředky na vybudování kanalizační přípojky na hřiště TJ Sokola v roce 2012.

c / Předseda komise se zúčastnil pochůzky s panem Čechem na vytipovaných chodnících, které připadají v úvahu k opravě a komise byla seznámena s kalkulací těchto
prací.
d / Městská policie Olomouc seznámila komisi s výsledky umístěného radaru –
četnost a rychlost aut. Komise jí děkuje.
e / Předseda seznámil komisi s možností nátěru technického mostu přes Moravu.
f / Proběhlo jednání s vedoucím dopravního inspektorátu Policie ČR, kde bylo
řešeno :
1.
2.
3.

Možnost snížení rychlosti v obci
Omezení průjezdu kamionů
Měření rychlosti v obci Policií ČR

V. Nová záležitost
a / KMČ byla seznámena s rozhodnutím o zvláštním užívání místní komunikace
v ulici Lužní.

b /

Seznámení s rozhodnutím veřejnou vyhláškou o změně a aktualizace ochranného
pásma II.stupně vodního zdroje Chomoutov.

VI. Příští schůzka se bude konat ve středu 10.8.2011 v 17.00 hodin v kanceláři KMČ.

Zápis provedla :

Helena Trnová

Zápis schválil

Jaroslav Krpec
předseda komise
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