KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.11 ze schůze ze dne 10.12. 2013
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 10.12. 2013 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
D. Sedláčková
D. Kundel
P. Sirotňák
Mgr. L. Krystýn
J. Vybíhal
J. Lipovská
Ing. M. Korec
PaedrDr. J. Borůvka
Omluvení: RNDr. J. Köcher
Hosté: p. Laštůvka - PČR, Mojžíšek - MPO

III.

Nové záležitosti

a) Připomínky občanů
- Občané si opakovaně stěžují na špatný průjezd ulicí Vojanovou a na výjezdy z bočních ulic
Čajkovského a Vojanovy. Občané doporučují zakázat parkovaní na jedné straně ulice a tím
zvýšit možnost průjezdu a výjezdů z bočních ulic.

b) Dotazy, připomínky KMČ
- Ve spodní části nově opravené tramvajové trati (podél ulice Hraniční), chybí díl
odvodňovacího kanálů. KMČ prosí o opravu - viz příloha č.1.
- FA Stavex při opravě domu I.P.Pavlova 50-60 poškodila cca 150m chodníku. KMČ prosí o
sjednání nápravy.
- Na nově vybudované ulici Moresova chybí značení. KMČ prosí o doplnění.
c) KMČ bere na vědomí
- viz příloha č.2
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 19:15h.Příští schůze se bude konat dne 14.1.2014
na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

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

Příloha č.1

Příloha č.2
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vyřízení
je
sát
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Odesláno Počet Záznam o Poznámka
dne
listů převzetí podpis
příloh
Napojení
plynové
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