KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.4 ze schůze ze dne 8.4. 2014
I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 8.4. 2014 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
PaedrDr. J. Borůvka
RNDr. J. Köcher
Ing. M. Korec
D. Kundel
Mgr. L. Krystýn
J. Lipovská
D. Sedláčková
P. Sirotňák
J. Vybíhal
Hosté: pan Karel Matuš, p. Prečan - PČR, p. Koutný, ing Skoupil - MP

III.

Nové záležitosti

a) Připomínky občanů
- Pan Matuš
1. Stížnost na parkování v ulicích v oblasti KMČ č. 13 Nová ulice žádá o
urychlené řešení, navýšení počtu parkovacích míst kolmým stáním vozidel na
ulici Vojanova a I.P.Pavlova
2. Stížnost na nevhodné parkování vozidel v křižovatkách a těsně u přechodů pro chodce,
které ohrožuje bezpečnost vozidel a chodců. Žádá zástupce Městské a státní policie o
řešení tohoto problému pravidelným dohledem a řešení přestupků.

b) Dotazy, připomínky KMČ
- Doporučujeme prověřit funkčnost světelné signalizace na křižovatce ulic HraničníČajkovského. Současně žádáme o prodloužení intervalu zelené na semaforu,
vzhledem k délce přechodu, koleje tramvaje a vozovka většina starších osob a
osob s kočárky a dětmi nestíhají přejít na jeden zátah.

- Doporučujeme prověřit účelnost dopravních značek zákaz zastavení na ulici
Hraniční 1-5. Navrhujeme dopravní značku od domu Hraniční 1 přesunout do
oblouku u domu Hraniční 5.
- I přes pravidelný plánovaný úklid kolem konečné tramvaje Nová Ulice je zde opět
značný nepořádek a plno odpadků. Doporučujeme provést úklid včetně svahu za
domkem konečné tramvaje. V keřích nebylo uklizeno delší dobu.

- Prosíme o urychlené zajištění informační tabule na budově označující, kde se
nachází místnost KMČ a stejnou tabuli je třeba umístit i na dveře vstupu. Občané
si stěžují, že nemohou navštívit jednání KMČ, protože místnost nemohou najít.

c) KMČ bere na vědomí

viz doručená pošta

d) Ostatní
-

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 19:45h.Příští schůze se bude konat dne 13.5.2014
na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

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

