KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.3 ze schůze ze dne 13.3. 2012
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 13.3. 2012 bývalé internetové pracoviště
v areálu JALTA (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova)

II.

Prezentace
Přítomny byly následující osoby :
J.Procházka
J.Lipovská
D.Sedláčková
D.Kundel
Ing. M. Korec
Mgr. L. Krystýn
P. Sirotňák
PaedrDr. J. Borůvka
RNDr. Jiří Köcher
J. Vybíhal

Hosté : - p. Koutný, p. Dokoupil Městská policie, p.Prečan Policie ČR
III.

Nové záležitosti

a) Připomínky občanů
b) Dotazy, připomínky KMČ
- Do dnešního dne nebyly prořezány keře na konečné tramvaje bránící ve výhledu tramvaje.
Prosíme o nápravu.
- Po vybudování technického zázemí pro řidiče DPMO na konečné tramvaje zde chybí
přístřešek a lavičky pro cestující.
- Na křižovatce Čajkovského – Horní Lán brání ve výhledu řidičům reklamní tabule umístěné
na plotě stavby.

KMČ doporučuje
- Provést úklid v ulici Balcárkova v úseku od garáží k cihelně.
- Opravu dětského pískoviště v ulici Vojanova (poškozený dřevěný okraj).

c) Ostatní
- Dne 31.3. se koná na Nové Ulici Jarní sběrová sobota (roh ulice Mošnerova a Za
Vodojemem, roh ulic Hraniční a Čajkovského-parkoviště)
- Na chodníku k OBI podél tramvajové trati je propadlý chodník cca 1m2 do hloubky 30cm
- Od února 2012 se schůze komise budou konat v nové místnosti bývalého internetového
pracoviště (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova) v areálu JALTA.
Čerpání rozpočtu na rok 2012:
Za vyčleněných 300 000Kč u Odboru dopravy komise navrhuje opravy chodníků v pořadí:
1) Hraniční –konečná tramvaje po ZUŠ
2) Chodník od Jalty (Vojanova) podél lékárny a zahrady MŠ ke Gymnáziu Čajkovského
(hrazeno z rozpočtu KMČ)
3) ulice Za Vodojemem včetně příchodů ke vchodům jednotlivých domů

d) KMČ bere na vědomí
- dle přílohy č.1

IV.

Program příští schůze
- Kontrola minulého zápisu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie
- Projednání požadavků a oznámení magistrátu

V.

Ukončení
Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 19:15 hod. Příští schůze se bude konat dne 10.4.2012
v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka …….. …………………………………….

Příloha č.1
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne 13.3. 2012
Počet Stručný obsah
Způsob
Doručeno od/
Vyřizu AdreP Č Datum
doručení
vlastní
listů
vyřízení
je
sát
příloh
1 / 0 Objednávka
Na vědomí
1 19.2.2012 SmOl odbor vnějších
vztahů a informací
zábradlí Jalta
SmOl odbor vnějších
1 / 0 Harmonogram
Na vědomí
2
vztahů a informací
sběrových sobot

Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh

