KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5 OLOMOUC – CHOMOUTOV
ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE 8.1.2014
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku 8.1.2014 v kanceláři KMČ.
II. Prezence
Přítomni : pan Krpec, Kuchařík, Martinů, Šachrová, Hejtmánek, Mezihorák,
Vašíček, Trnová
Hosté : občané Chomoutova, Městská policie Olomouc
III. Otevřená záležitost
a / KMČ opětovně projednala ukládání kontejnerů na železný odpad do čerstvé zeminy
na pozemek pana Stehlíčka firmou INTERKOV, tím je přístupová cesta k uvedené
firmě značně znečištěná až na ulici Hrachoviska. Komise opětovně žádá Městskou
policii Olomouc o vyřešení tohoto dlouhodobého problému, na který neustále poukazují naši občané.
b / Na křižovatce ulic Baarové a Ctiradové dochází ke znečišťování komunikace
firmou Moravská výrobní. Komise předala k řešení Městské policii Olomouc.
c / Předseda seznámil s výsledky jednání ohledně střelnice na Lazcích.
IV. Nová záležitost
a / Komise souhlasí s možností úpravy jízdního řádu autobusu č. 20 v období
vánočních svátků – tj. v době od 27.12. do 31.12.2014, kdy jsou vánoční prázdniny
a mnozí občané mají dovolenou. Státní autobusy budou jezdit dle platných jízdních
řádů.
b / Komise žádá o vykácení višní a smrku na ulici Dalimilové, jasanu na ulici Písečné
a ořezání spodních větví lipek na dětském hřišti.
c / Komise žádá Policii o prošetření parkování osobního auta bez SPZ na ulici Písečné.
d / KMČ žádá o posunutí bedny s posypovým materiálem na konečné zastávce
u školy, neboť brání v průjezdu autobusů.
e / Investiční záměry KMČ č. 5 Olomouc-Chomoutov na rok 2014 :
1. Přístupová cesta k urnovému háji
2. Zhotovení projektové dokumentace na autobusovou zastávku a točnu na satelitu.
3. Dokončení generální opravy chodníku na Dalimilové ulici.
4. Napojení chodníku na ulici Horecké před domem č. 18.

V. Příští schůzka se bude konat ve středu 5.2.2014 v 17.00 hodin v kanceláři KMČ.
Zápis provedla : Helena Trnová

Zápis schválil : Jaroslav Krpec
předseda komise

